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Vokietijos darbininkai 
persekiojajni

Turkai jieško taikos
I '■<

X

Hardingas prašo priimti sutartis
► ———

Wirth siekias! uždrausti !i 
darbininkams streikuoti

5,000 Berlino gatvekarių darbi
ninkų liko pašalinta iš darbo 
už streiką.

is, kurias pagamino nesenai 
laikytoji VVashingtonc • nusi
ginklavimo ir tolimųjų rytų 
konferencija. Jis prašydamas 
senatą tas sutartis ratifikuoti, 
pasakė, kad tos sutartįs “pasi-

____________ t

ĖERLINAS, vas. 10. — Vo
kietijos valdžios darbininkai 
neturi teisės streikuoti. Taip 
pai\ irk ė vakar reichstage kan
cleris \Virth, kalbėdamas apie 
buvusį geležinkeliečių streiką. 
Tokia kanclerio Wirth pareiš
kimas pranašauja, kad bus iš
leisti įstatymai, kurie uždraus 
geležinkeliečiams, pašto ir te
legrafo darbininkams, armijai 
ir visokierhs valdininkams 
streikuoti.

Tuo pačiu laiku Berlino 
miesto taryba pašalino iš dar
bo 5,000 gatvekarių darbinin
kų dėlto, kad jie tęsia streiką 
ir nesugrįžo į darbą valdžios 
ultimatume nužymėtame laike.

Iš priežasties buvusių streikų 
atsitiko viena nelaimė ant ge
ležinkelio ir eksplozija gaso 
dirbtuvėje, kur keli žmonės žu
vo ir pridarytą nuostolių už 
100,000,000 markių.

VVirtho pareiškimas rodo, 
kad valdžios politikoje linkui 
darbi ninku darosi
Wirth yra centro (klerikalų) 
patijos atstovas ir 
nesenai tame pačiame reichsta
ge yra pareiškęs:'

“Jeigu ateis diena, kada bur
žuazija stovės vienoje pusėje, 
o proletariatas kitoje, jus ra
site mane proletariato pusėje”.

Dabargi išrodo, kad Wirth 
daugiau darbininkų neberems.
Tokiam VVirtho pareiškimui, 

kad valstija turi teisės savo 
darbininkams uždrausti strei
kuoti, pasipriešino kairiosios 
partijos ir jam teko smarkiai 
susikirsti su komunistėis, ku
rie stačiai pradėjo jam grūmo
ti.

mų, pašalins neaiškumus ir į- 
ves aiškų susipratimą” taq>

Paduotos yray sekamos sep
tynios sutartįs: penkių valsty
bių laivynų mažinimo sutartis, 
submarinų ir gaso sutartis, 
keturių valstybių Pacifiko su
tartis, dvi pi ledinės sutartįs 
apie keturių valstybių sutartį, 

i sutartis apie abelną tolimųjų 
rytų padėtį ir sutartis apie Chi- 
nijos muitus. i

Tikimąsi, kad senatas visas 
sutartis ratifikuos, nors jis 
veikiausia gana ilgai ir daug 
apie jas ir kitus užsieninius 
klausimus kalbės.

Chicago, III., Subata, Vasario-Febniary 11 d., 1922
—..... . —.......... j.. —'

Šmugelio operacija

permaina.

dar visai

Turkai jieško taikos.
LONDONAS, vas. 10 — An

glijos užsienio reikalų minis
terija paskelbė, kati Turkijos 
nacionalistų užsienio reikalų! 
ministeris Yusuf Kernai vakar 
atvyko į Konstantinopolį. Po 
pasitarimo su Turkijos valdžia 
jis važiuos į Rymą, Paryžių ir 
Londoną pasitarti su talkinin
kais apidLpadarymą taikos arti
muose rytuose.

Hardingas prašo rati 
fikuoti sutartis.

Padavė senatui Washingtono 
konferencijos padarytas su
tartis.

WASHJNGTON, vas. 10. — 
Šiandie prezidentas Hardingas 
asmeniškai atsilankė į senatų 
ir perdavė jam septynias sutar-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraitis 

ii Kauno. Skaitykit visi
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c
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Lietuvos žin os
Del dipliomatinio bagažo

Kaunas. 19. I. (Elta) Užsie
nio Reikalų Ministerija išsiun
tinėjo Atstovybėms Užsieniuos 
aplinkraštį, kuriuo visiškai su
stabdomas pašalinių daiktų 
siuntinė] i m as d iplomat i ni am 
bagaže.

Aukšt. Kursų Taryba Univeris- 
to reikalu.

Kur-
1922

Anglija priešinasi atidėji
mui Genoa konferencijos
Amerika reikalaus svarstyti 

kontribucijos klausimą; 
Francija tam priešinasi.

rybos susirinkime Cannes, bū
tent, kad neturi būti svarsto
ma apie esančias taikop sutar
tis, taigi taipjau ir apie kon
tribuciją.

Poincarė taipjau mano, kad 
reikalinga palūkėti, kad pama
čius ar sovietų Rusija yra pa
linkusi suteikti Ijomcrcinius 
patogumus ir duoti fcvarantijųp 
apie industrinio ir asmeninio 
turto apsaugą. Taipjau svars
tymai neturi įeiti į /tautų są
jungos rybas.

Jo nota sako, kad reikia 
daug laiko, kad tinkamai prisi
rengus prie tokios konferenci
jos ir todėl reikia ją atidėti 
trims mėnesiams.

Anglija areštuosianti in 
(ly vadovu Gandhi.

Anglija buk norinti suteikti In
dijai savyvaldą, bet “evoliu
cijos” keliu.

pėtnyčioj

kokis at-
Niekurie

LONDONAS, vas. 10. — Au
toritetingai pareikšta, kad An
glija nesutiks atidėti Genoa 
ekonominį konferenciją, jei to 
neprašys Italija. Manoma, kad 
apie tai pranešta Franci jos 
ambasadoriui, kada buvo svars
tomas Francijos prašymas ati
dėti* tą konferenciją.

Bet nekurtuose rateliuose kal
bama, ka< Italijos dabar poli
tinė padėtis yra taip neaiški, 
kad galbūt ji bus priversta ir
gi prašyti atidėti konferenciją.
'Gal jau pasiuntė atsakymą.

VVASH1NGTON, vas. 10. — 
Laukiama šiandie paskelbimo, 
kad Amerikos atsakynlas į pa
kvietimą Genoa konferencijoj 
jau tai>o išsiųstas. Tai delei 
to, kad keletą dienų atgal au
toritetingai buvo pasakyta, kad 
atsakymas bus išsiųstas po ka
bineto susirinkimui 
po piet;

Dar tikrai nežinia 
sakymas bus duotas,
mena, kad Jungt. Valstijos pa
prašys atidėti konferenciją ke
liems mėnesiams, o jeigu ne
bus atidėta, tai Jungt. Valsti
jos pasiųs vien dabotoją. Kiti 
gi sako, kad Jungt. Valstijos 
todėl nenori dalyvauti, kad 
konferencijoj nebus svarsto
mas kontribucijos klausimas, 
kurio svarstymui priešinasi 
Francija. Amerika skaito, kad 
kontribucijų klausimas yra an
kštai surištas su Europos ir 
viso pasaulio ekonomine padė
tim ir todėl negali būti igno
ruojamas.

Nenori, kad svarstytų sutartį.
PARYŽIUS, vas. 10. — Pre

mjeras Poincare pasiuntė notą 
Jungt. Valstijoms ir kitiems 
talkininkams, kurioj jis griež
tai pareiškia, kad Francija ne
galės pasiųsti savo delegatą į 
Genoa ekonominę konferenciją, 
jei kitos pakviestosios šalįs ne
sutinka priimti sąlygas, kurios 
buvo priimtos vyriausios ta-

LONDONAS, vaši 10. — Dai
ly Sketch sako, kad Indijos 
valdžia įsakė tuojaus areštuoti 
Indijos nacionalistų nekoopera- 
torių vadą Mahatmą K. Gand
hi.

Indija laipsniškai užimsiant! 
partnerio vietą Anglijos vals
tybėje, veikiausi 
vincijų federacij 
kė viešoje kalbo 
rotorius Montague 
kad betgi reikalinga yra kan
trumas ir nuoširdumas. Esą 
Anglija pritaria Indijos“ savy- 
vąldai — “swaraj”. Ret tik 
viena Anglija žinanti kaip prie 
to privesti ir tik ji viena gali 
tai padaryti. Tiegi nacionalis7 
tai, kupė tos sayvaldybos no
ri yra nedorėliai, kuriuos rei
kia triuškinti, nes jie nori pri
vesti prie to revoliucijos keliu.

“Tik per evoliuciją, o ne per 
revoliuciją galimas yra progre
sas,” sakė tas ministeris. “To
dėl nėra kitokio budo elgtis su 
jų (Indijos nacionalistų) pas
tangomis, kaip kietai vykinant 
įstatymus ir aštriai persekio
jant tuos, kurie bando juos 
laužyti”.,

kaipo pčo- 
\Taip. pareiš- 
^ndijos sek-

Jis sako,

MEXICO CITY. Nesenai 
padarytas cenzas rodo, kad 
Meksika dabar turi 14,000,000 
gyventojų. Tai yra 1,000,000 
mažiau negu kad buvo 1910 m. 
Gyventojai sumažėjo delei iš- 
važinėjimo į kitas šalis laike

sukilimų. Vien Jungt. Valsti
jose dabar gyvena apie 4,000,- 
000 meksikiečių.

__L ____

Išvogtieji ulsteriečiai dar''0“ š-tokiam-dttlyke -prie-“r: 
nepaliuosuoti I

sau-7,000 ginkluotų ulsteriečių 
go rubežių. Už išvogimus 
kaltinama de Valerą ir net 
Airijos valdžią.

DUBLINAS, vas. 10. — Pa
sak gautu žinių, armija iš 7,- 
000 žmJnių, komanduojamų 
buvusių Anglijos oficierių ta
po sukoncentruota Ulsterio1 
pusėje palei < Armagh-Tyrone

Ulsteriečių armija susideda 
iš specialės policijos, savano
rių ir ex-kareivių.

Esant įs Ulsteryj sin f ei ne
riai irgi ginkluojasi. Jie įstei
gė savo kvatierą Carne ir ten

atrėmus ulsteriečius, jei tie į- 
oitų į tą provinciją.

v Padarė naują puolimą.
BELFAST, v. H). — Partija 

iš 30 ginkluotų sinn feinerių 
iš pasalų užpuolė būrį Ulste- 
rio konstabelių Claudy, arti 
Tyorne-Done^al pavieto linijos 
ir vieną konstabelį užmušė.

Kas kaltas už puolimus?
LONDONAS, v. 10 —šiandie 

nėra gautų žinių, kad butų bu
vę paadryta naujų puolimų per 
Ulsterio rubežių.

Esamomis žiniomis, išvogtie
ji ulsteriečiai yra nugabenti į 
Ballbay apygardą, pietinėje 
Airijoje, kur juos saugo tūks
tančiai Airijos respublikonų 
armijos kareivių. Išvogtieji 
ulsteriečiai netik kad nėra pa
liuosuoti, nežinią it Griffitho 
prižadų, bet dar gabenami yra 
tolinus į pietus, kad ulsteriečiai 
jų jokiu bildu negalėtų pasiek
ti.

Griffithas vis dar žada dary
ti viską jo galėję, kad išvengus

tos. Jis todėl tik prašo, kad 
Anglijos parlamentas greičiau 
praleistų įstatymus, patvirti
nančius jo valdžią ir duodan
čius didesnę jai galę.

Laikraščiai sako, kad Grif- 
fithas neturi jokios galios ant 
respublikonų kariuomenės ir 
tik gali ją kalbinti paliuosuoti, 
bet kalbinimas mažai gelbėsiąs 
šiame dalyke.

Betgi tūli kaltina ir Griffi- 
tho valdžią. Jie saką. kad puo
lime ant UlstcriO'naudota gink
lus ir automobili ils, kurie bu
vo Anglijos valdžios atiduoti 
Griffithui. Jeigu gi /valdžia 
nieko bendra neturėjo su puo
limu, tai tas rodytų, kad dalis 
Anglijos duotų Griffithui gink
lų pateko jo priešininkams.

Anglijos valdžia įmano, kad 
puoliiųą surengė de Valera su 
savo šalininkais, kad padaryti 
nesmagumo Griffithui ir kad 
neleisti susikurti Airijos vals-

Kaunas, I. 17. Aukštųjų 
sų Taryba savo posėdy] 
m. sausio 15 d., apsvarsčiusi 
antruoju skaitymu priimtą Uni- 
versito statiuą, konstatuoja, 
kad 1) jame yra paragrafų, 
kuriais nustatoma tani tikri 
fakultų ’ konfesinė mokslo 
kryptis; 2) suvaržoma mokslo 
llaisvč episkopato kišimos į 
mokslingąjį utiiversito gyveni
mą; 3) nustatoma iš pat pra
džios ilgiems ’ metams mokslo 
ir mokymo kryptis tuo, kad 
prezidentas savo iniciatyva nu
daro teisėtas fakultų tarybas; 
4) kad nėra einant III 19 § ga
rantuota fakultų autonomija 

nuo sauvaliavimo mokymo sri
ty asmenų, turinčių pretenzi
ją tapti docentais; 5) kad ap
skritai imant Aukštųjų Kursų 
paruoštasis, dalyvaujant šv. 
Ministerijos atstovui, Universi- 
to statutas tiek pakeistas parti
niais ir konfesiniais motyvais, 
kad Aukštųjų Kursų taryba lai
ko netikusiu sukūrimui Lietu
vos aukštojo mokslo židinio mo
kslo ir mokino laisvės pagrin
dais. i •

Lietuvių ir vokiečių an 
tagonizmas Klaipėdoj.

• Klaipėda. — Tautinis anta
gonizmas tarp vokiečių 
tuvių Klaipėdos krašte

sinasi tuo, kad jo Valdžia ma
žai turi galių ir negali pavar-

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 10 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų....... $4.35
Austrijos 100 kęonų ............  4c
Belgijos 100 frankų ........... $8.20
Danijos 100 kroną ............... $20 60
Finų 100 markių ................... $2.02
Francijos 100 frankų ........... $8 60
Italijos 100 lirų ................... $4.93
Idetuvos 100 auksinti ............  51 c
Lenkų 100 markių i.„ 
Norvegų 100 kronų .. 
Olandų 100 guldėnų .. 
Švedų 100 kronų .....

Švęicaru 100 markių .... 
Vokietijos 100 markių

.. $16.60
.. $37.30
.. $26.10

$19.45
.... 51c

pavyzd. Žemės Ūkio Rūmų ge
neralinis sekretorius D-ras Liu
teris (latvis) ir žadama paša
linti nup vietų dar kitų. Lie
tuviai tą kovą priima ir taip 
pat jai pasiruošę. Prancūzams 
rodos tinka lietuvių ir vokie
čių tarpusavęs kovos, nes jie 
iš to gali turėt naudos.

(“Liet.”)

Tremtiniai iš Rusų.
Kaunas, I. 19. E. Tremtinių 

Grąžinimo Skyriaus pranešimu 
š. m. sausio 10 d. į Obelius at
vyko iš Rusijos tremtinių eše
lonas šioj sudėty: lietuvių 467, 
žydų 463, rusų 186, lenkų 68, 
latvių 1, vokiečių 10, Gražinta 
Rusijon 116 asmens.

Lietuvos piliečių indėliai 
Rusuus.

Kaunas. I. 20. Ę, Esamomis 
Ypatingam Skyriuj žiniomis už 
sddėtus iki 1915 metų rugsėjo 
1 d. Rusų Taupomosiose ka
sose Lietuvos piliečių indelius 
galima tikėtis atlyginimo po 34 
centus už kiekvieną indėlio 
rublį. Tuo klausimu dar eina 
derybos.

Airijos streikieriai už
I

/ CORK, vas. 10.—. Nepaten
kinta Airijos geležinkeliečių 
streiko susitaikimo sąlygomis, 
grupė geležinkeliečių atėjo į 
Cork stotį *ir užgriebė stotį ir 
visus traukinius. Iki vidur

dienio jiems nebuvo . daroma 
jokios opozicijos. t)

Anglija mano, kad dar nie
ko tokio neatsitiko, kas reika
lautų siųsti Anglijos kareivius 
apginti Ulsterį, bet jeigu tai ir 
atsitiktų, tai kareiviai iš An
glijos nebus siunčiami, kadan
gi delei Airijos geležinkeliečių 
streiko susitrukdė 
reivių 
rijoje 
ghjos

ir lic- 
labai 

paaŠtiėjo. Heimatbunto politi
kai pradėjo aktingai prieš lie
tuvius dirbti. Atšaukiama lie
tuviams palankus valdininkai;

NAUJIENŲ
R

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

evakavimas 
tebėra apie 
kareivių.

Anglijos ka- 
ir dabar Ai- 
40,000 An-

i

SPBINGFIELD, I.., vas. 10. 
—Illinois valstijoje yra 1,403 
valstijiniai (po valstijos prie
žiūra ir kontrole) bankai. Chi
cago je yra 155 valstijiniai ban
kai, o likusioj daly Cook pa
vieto 68, taigi likusioj dalyj 
valstijos yra 1,180 valstijiniai 
bankai. Tai neskaitant nacio
nalinių ir į^ur ne kur užsiliku
sių privatinių bankų.

WASHINGTON, v. 10. — Ti
kimasi, kad vidaus reikalų sek
retorius Albert C. Fall rezig
nuos kovo 4 d., išbuvęs toje 
vietoje lygiai vienus metus.

Sekmadienį 
vasarių 12 d., bus svar
bios PRAKALBOS Rose- 
lande
158 E. 107 St., kalbės 
“Naujienų” redaktorius, 
P. Grigaitis, apie Lietuvą 
ir apie komunistų atsi
vertimą. Rengia L. S. S. 
137 kp. Pradžia lygiai 1 
Vai. po pietų. Įžanga vi
siems dykai.

Strumilo svet
107 St., 
>»

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau y 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI) LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

tyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, III.

T0WN OF LAKE SKYRIUS 4
1614 West 46th Street, Chicago, III.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj 

Iš lenku okupuoto 
krašto.

NAUJIENOS, Chicago, I1L
— ■I . ■l'.J’-1'-11 I1!1'!------ ..................!L—y '

1 gos skyrių steigimu visoje Lie
tuvoje.

Mėtoma, visos Lietuvos 
sm ule Ii ii i nitu i stengsiu susijung
ti į vienų galinga žmonių svai- 
ginimo organizacijų.

(Trimitas).

SIDABRINIS BALIUS
Rengia 

Lietuvos Dukterų Draugystė,
SUBATOJ, VAS.-^EB. 11 O., 1022,

Subata, Vasario 11 d., 1922

Rengia

Cicero Lietuvių Valgomų Daiktų Ko-operacija 
NEDeLIOJ,

LIETUViy LIUOSYBES SVETAINEI,
Kampas 14 ir 49th Ct., Cicero, III.

■ «a

Pradžia 6 vai. Vak.
šis balius skirsis daug nuo kitų buvusių balių ,nes šiame baliuj 

bus duodamos dovanos:
I Dovana — Kas geriausia šoks, gaus porų paukščių
II Kuris pirma suvalgys pajų, gaus baksų alaus.
III Kas pirmiau išgers pienų, gaus didžiausį gaidį.

Taigi, visi ciceriečiai nepamirškite atsilankyti į šį nepaprastai 
iškilmingų balių, kuriame galėsit linksmai laikų praleisti.

Muzika po vadovyste J. POČ1AUS.’
Kviečiame visus kuoskaitlingiausia atsilankyti.

KOMITETAS.

Iš okupuotų Lietuvos Rylų 
gaunama žinių apie nepaken
čiamų gyventojų padėtį.* Ypa
tingai sunki padėtis valstiečių, 
kurie gyvena toliau nuo dides
nių miestų; ten lenkų žandarai 
yra pilni šeimininkai ir nuo 
jų malonūs priklauso gyventojų 
ramybes, turto ir net gyvybės 
klausimai. Nepakeliamos nuo
latines rekvizicijos ir stuikos 
taip’ įvargino žmones, kad jie 
vietomis beginkliai • būdami 
priešinasi ginkluotiems. Už ne 
išpildymų įvairių įsakymų, ku
rių leidžiama begaline daugy
bė, gyventojai baudžiami 
kontribucijomis siekiančiomis 
milionų markių sumos. Gyven
tojai reiškia neapykantos len
kų okupantams ir vis laukia

Gepevoj neseniai tapo iš
muštas mažiausias iki šioįži- 
nonias pasauly naujovinis auk- 
sinis pinigas. Tttį yra auksi
nis frankas, kuriuomi apskai
toma Tautų Lygos biudžetas. 
Pavidalu jis
bis; ant vieno šono įbrėžta^rai- 
dės “S. D. N.” (Societc dės 
Nations). Jo vertė yra apie tiu 
centai ir jis sveria .03225805 
gramo.

yru aštuonžam-

MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 So. Halsted St., 

Chicago, 111.

Pradžia 7:00 vai. vakare. 
Įžanga 85c. ypatui.

Gerbiama Chicagos publika! Malo
nėsite kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
į Ši Sidabrinį Balių, kur turėsite pro
gų pasišokti ir linksmai laikų pralei
sti; apart to, dar ir sidabro laimčsit, 
nes visi gerai žinot, kad L. D. Drau
gystė visada ir visa savo parengtuose 
vakaruose publikų užganėdina. To- 
delgi ir šin vakaran deda visas pas
tangas, kad visa svetainė sidabru ži
bėtų ir atsilankusioji publika ncatsi- 
gėrėtų. Jaunus ir senus kviečiame

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visų atakų vyriškų ir vaiki- 
neims aivitij, <>vt;rkoti], rnackinavvs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokių žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Temykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeigines ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikės v*žti kitur, mes norime iš- 
pnrdu Ateikite anksti h* pasirin
kite korjrj dar viskil yra.. Užsigane- 
dinimas 
1902.

Atd'r
6 vak.

K. GUGIS
Mluto ofisui

127 N. Dearborn SL, Room 1111-13 
Tai. Central <411. Vai. nuo 9-6 

' ♦
Gyvenimo vieta J 

1323 So. Halsted 8L

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus utarrfnti Ir 
ketvergę. Nedalioms nuo 9 Iki 12 r.

Komitetas.

A teikite k anksti h* pasirin- 

gvarantu^jamas. įsteigta 

kasdieną Iki 9 vai. Ned. Iki 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St

SKAITYKIT ir plati neit

Gydytojų mobilizacija kovai 
su šiltine.

Kauno, Šiaulių ir Panevėžio• • • 1 **■ miestai ir apskritys ir Rokiš
kio apskritis paskelbti šiltinės 
epidemijos pavojuje. Kovai su 
šiltine paskelbta visoje Lietu
voje medicinos personalo mo
bilizacija.

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia S. L. D. A. 1-mas Apskr.

Ned., 12 d. Vasario-Feb., 1922
MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23rd PI.

{ Programas prasidės 7:30 vai. vak.
Šiattie programe dalyvaus L. Kanklių Mišrus Choras, Tiesos Mo

terų Choras, L. K. Vyrų Choras, Aido Choras. Sis koncertas bus ga
na įvairus savo dainomis, nes jame dalyvaus 175 dainininkai. Apart 
•chorų taipgi yra pasižadėjo dalyvauti geriausi solistai. Todėl Lie
tuviai ir Lietuvaitės, nepraleiskite šos progos, nes retai tokia proga 
pasitaiko. v

I’o prograrr.’ųi bus šokiai prie puikios orkestros iki vėlai naktį.
• Jžanga ypatai 50c. Kviečia KOMITETAS.

---------------------------n-—n-------n- — _ - ■

PRANEŠIMAS.
Jai nori būt gražus, tai nusipirk, 

antiseptikų Knygų, vardu “Receptai 
ir Sekretai”. Receptų yra daugiau 
400. Dar yra knyga, tik mokyti var
toja Antiseptikus Pirm Akto, ir po 
Aktui pavadinta: Franci joj nešiojasi 
su savim vyrai ir ’ moterįs mažyti 
Syrindž, į kurį įeina tik 1-8 OZ. An
tiseptiko, tai yra tik pusė — šaukšte
lio; kitas plautpjas moterims yra, i 
kurį įeina net 8 uncijos (vaginai) 
pUiutis, bot virš minėtas tik “gimtu- 
vei” (martin) apsaugojimui nuo ve
nerinių ligų. Knygos kaina tik $1.00 
(vienas doleris). Knyga turi pirmos 
klesos teises.

Nepraleiskite progos. Body-Tone 
Tablets tikras vaistas nuo užsisenė- 
jusių nervų ir kraujo ligų, $1.00, 4 
dol. už 5 baksus.

Pdimk adresų:
WM. L. MATULIONIS, 

130 W. Huron St., Chicago, 111. U.S.A.

—............  r ■ '
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS 
1201 W. 22nd St, kerti Leavitt Bt 

Teleghone Canal 2562.
Valandos: I 1M 6 m piet, te ava 

7 Iki 9 vakare.
Veda visokias bylas, visuese 

Msssuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokuman- 
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bisniua, 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
*iau8 ant lengvų ittygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

19 S. Lą Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390 

Vak. 812 W. 33 S t., Chicago.
Tel.: Yards 4681

8. W. BANESADVOKATAS
1311 Rector Bailding

73 We«t Monroe Street, Chicai 
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1315. Vai.: 6 lld 3

Koncertas ir Balius
Abiejų lyčių gydytojai, fel

čeriai, gailestingosios seselės ir 
dezinfektoriai ligi 50 metų 
amžiaus pareina Sveikatos De
partamento žinion.

* • I ■ *Bendrai rengiamas trijų draugysčių: Apšvietos ir Dailės Drau
gystės, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 63 kuopos ir Bumsidės 
Jaunuomenės Pasilinksmirųipo Kliubas.

Ned Vas.-Feb. 12, 1922

Esperanto laikraštis Lietuvoje.
/ ---- *.----

Esperantininkų 
ų metų pra<l- 

mūnesinį 
Esperap- 

vardu
9231 Cottage Grove Avenue, Burnside, II

Pradžia G vai, vak., programas prasidės 7 v. v.

Taigi visi seni ir jauni, vyrai ir motėrys kviečiami atsilankyti 
ant šio puikaus Koncerto, nes pirmu sykiu Burnside yra rengiamas 
toks puikus Koncerta’s/ ' Didesnę pusę programo atliks geriausi rusų 
artistai taipgi ir lietuviai gerai išsilavinę. Taipgi nepamirškite ir 
nesivėlinkite, nes programas prasidėt paskirtu laiku. Bilietai tiktai. 
65c. ir 50c. Po programai bus šokiai iki vėlam vakarui prie puikios 
Bigieliu orkestros, kur galėsit smagiai laikų praleisti.

Kviečia KOMITETAS.

' Lietuvds 
Draugija nuo 
žios pradeiia 
laikraštį tdrplautine
to kalba. \ Laikraštį _____
“Litova StJlo” (Lietuvos Žvai
gždė) redukuos pral. Al. Dam
brauskas. /

Laikraštis turi tikslo infor
muoti iyns|iulio*> esperantinin-

leisti

rkai domės! Smuklinin
kai organizuojasi!...

Kaune

URA VISI I DIDELĮ IR IŠKILMINGĄ

BALIŲ!
Tai bus didelis, iškilmingas vakaras, 12 metų sukak
tuvių baksinis balius.

x Rengia
Draugystė Liet. Taut. šviesos žvaigždės Nq. 1

P. C. ZATURSKIO SVETAINĖJE, 
4S12 So. Wood St.,

Nedėk, Vas.-Feb. 12,1922
Pradžia 6 vai. vak., tuojaus po susirinkimui. Nuo
širdžiai kViečia atsilankyti. Komitetas.

įsikūrė Lietuvos res- 
ir įmonių, prekiau

jančių svaiginamaisiais gėri
mais sųjunga. Kokius, tikrai 
tikslus turi toji sųjunga nete- 
<o patirti. Tuo tarpu skelbia
si, kad turi parūpinusi vi
siems smuklininkams probuotų 
stiklų ir stiklelių alui ir degti
nei gerti, ir kad rūpinasi sųjun-

Rankdarbių Bazaras SU Šokiais
Chicagos Komitetas Lietuvos Našlaičių Šelpti

v Rengia Rankdarbių ii^. Namie Gamintų Valgių Bazarų

Nedėlioj’e, Vasario 12 d., 1922 m.,
1, Mildos abiejose svet., So. Halsted ir 3Ž j*atv.

Bazaro pradžia 5 vai. vakare. Šokiu 7 vai. Įžanga 50c ypatai su padė
jimu drabužių. • .

Vardan Liet. Naši, snevilčia lankiame gerb. visuomenės parėmimo kaip 
išdirbiniais taip ir skaitlingu atsilankymu. Bazaro Rengimo Komisija.

TEATRAS į BALIUS
. Rengia 

. * 
S. L. A. 2ras APSKRITIS

Statoma scenoje dviveiksmė^ tragi-komedija
“SUSIPRATO”

Ned., Vas.-Feb. 19, 1922
STRUMILO SVETAINĖJ,

*. 158 E. 107 Gatvės, Roscland, III.
Durys atsidarys kaip 6 vai. vak. 

Programas prasidės lygiai? \^al. vakare.

Šis veikalas yra daug pamokiantis ir labai juo
kingas. Pirmu kartu statomas Rosclande.

Bet kadangi šisai veikalas nėra ilgas, taigi yra 
prisižadėjus, dalyvauti viena Chicagos žvaigždė po
ne BruČiene, kuri nekartų savo maloniu ir išdidum 
balsu nevieno lietuvio sielų žavėjo.

B Taipgi šiame vakare ir broliai Briedžiai parodys 
savo nepaprastus muzikališkus gabumus ir veikalų 

Iloš gabiausi artistai. •
Šio vakaro rengėjai deda visas pastangas, kad 

vakaras butų kuo įdomiausias.
Taigi gerbiamieji nepraleiskite šios progos. Po 

programų! šokiai iki Vėlumui.
Bilietų kainos 60c. ir 40c.Visus kviečia atsilankyti S. L. A. 2 APSKRITI^

B

Tai. Haymarkat 8669
JOSEPH W. GRIGAS

Lietivia Advokatas 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee Ir Ashland Avm 
Ofiaa vai.t nuo 9 iki B te Mt 7 

iki 9 vakare.

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS ’
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki S po platų

Namų Tel.: Hyde Paik 8895

z
J. P. WAITCHES 

LAVVYER Lietuvy* Advokatas 
Dienomis: Room 511 — 

127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 i 

Vakarais: 10786 S. Wabash Ava.
Tel.: Pullman 6377.

Ph*n« Boulevard 03D1
ANTANAS GREDUŠKĄ

Ctnaralte
Kontnktorto te

bodaTotoJ«o.-i>
Būdavo] ame ir teta tuną.

1401 W. 47th SU CHcare.

L i et Mot D-ia A pš v i eta
SPĖKOMIS' “CHICAGOS DRAMATIŠKO RATELIO” v ” •SPĖKOMIS' “CHICAGOS DRAMATIŠKO RATELIO 

Stato scenoje keturių veiksnių, penkių atidengimų labai puikių dramų

J. J. ZOLPO '

Nedėlioj, Vasario-February 19 d., 1922 m.

M. Meldažio svet, 2238 Wcst 23rd PI., Chicago, III.
Lošimas prasidės 6:30 vai. vak.

Girdint publikos nuolatinį pageidavimų tankiau matyti musų scenoje gerb. J. J. 
ZOIjPO veikalus, taipgi ir “Chicagos Dramatiško Ratelio” spėkas Liet. Mot. Dr-ja 
“Apšvieta” ii* “Chicagos Dramatiškas Ratelis” deda didžiausias pastangas, kad statant 
taip nepaprastai puikų veikalų “Du Brolių” suteikti musų gerb. .publikai dailės žvilgs
nių daug pasigerėjimo. Kviečia visus Rengimo KOMISIJA.

DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS
■t

1

Kovo-Hardi 5,1922 \

ASHLAND BOVLEVARD AUDITORIUM
J /
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. /
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Kiek Tamsta 
uždii^ot 1921 m.?

KORESPONDENTUOS!
glIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIM

j 100,000 Auksinų už $540. |
MRS

BROOKLYN, N. Y. 
i

Ar daug sutaupėt?

Musų turtas yra 
$12,000,000.00

.v .

Sesi Nuošimčiai
Palukio 

Su Saugumu!
Pirkit < musų Pirmo Mortgičiaus Invest- 
mentus, o padarysite, kad jūsų pinigai už
dirbs 6' < palukio. Pirkit po $100, $500 ąr- 
ba $1,000 paskirstymus, už cash, arba dali
niais išmokėjimais. Ant trumpo ar ilgo 
laiko.
Šis didelis $6,000,000.00 valstijinis bankas 
užtikrins tamista, kac] šie investmentai vi
siškai saugus.
Kreipkitės, rašykit arba telefonuokit klaus- 

< darni informacijų.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 Wcst 35lh Street
Bankas atdaras s 

nuo 6 iki 8 vrl.
ubatoj vi?ą , Seredoj vakare

Į LIETUVĄ IR 1S LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. A gentura uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ. x

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį \nrsą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet iunai- 

nau, jeigu kas klausia. Q \

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

-V ;■ . - ■ : A, ••

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS.

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba- 
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Į SVEIKATOS GYDYTOJA
Až KARALINA BAGOČIENfi dabar 
pasirodau visų žmonių akyse.
Aš per 3 metus buvau visai nupuolus 
sveikatoj, ir paskutinius ištisus metus 
išgulėjau lovoje. Mano kūnas buvo vi- 
šas apimtas visokių skausmų, ir aš bu
vau nustojus visai viltį, kad begyven
siu. Visur aš šaukiaus ir jieškojau sa- 

,* vo sveikatai nagelbos, bet niekas mane 
nepagelbėjo ir niekur aš negavau ?avo sveikatai pagelbos. Bet kada 
aš gavau išgirsti apie Sveikatos Gelbėtoja, taip garbingas gyduolės, 
tai tuojaus aš pareikalavau Sveikatos Gelbėtojų gyduolių, kajp tai, 
Čėrauninko Krikštalavo Aliejaus, kuris užmuša žmogaus kūne visas 
ligas. Antrą bonką Kraujo Valytojaus, trečią bonką Nervų Stiprinu 
tojo, ketvirtą bonką Mincrališkų Gyduolių dėl vanos. Minėtas gyduo
les sunaudojau per 5 dienas, tai pusės skausmų nebeliko. Antru sy- , 
km dar pareikalavau ir sunaudojau, tai pajutau, kad nėra pas nvane 
jokių skausmu ir ligų. Dabar aš jaučiuosi visai sveika ir turiu la
bai gera apetitą ir miegoti gerai galiu? Praėjus 3 mėnesiams, tai 
nebegalfu pažinti savo paveikslo-kaip ištukau. Todėl dabar dėkavo- 
ju tūkstantį kartų Sveikatos Gelbėtojui.

DRUG CHEMICAL CO.
J. BALTRŪNAS, Prop. Tel. Lafayette 0919

2500 W. Pershing Rd., Chicago, III.

Rubsiuvių nepaprastas susirin
kimas. — Rinkimas delegato ir 

sekretoriaus.

Sausio 30 d. buvo sušauktas 
Amalgamai tų 54-58 skyrių ne
paprastas susirinkimas rinki-

toriaus. Susirinkimą atidarė 
(Irg. V. Bielskus, 54 skyriaus 
pirmininkas. Tvarkos vedėju 
išrinktas Strolys, pagelbininku

Pijus Blažaitis. *
Perskaičius ir priėmus pro

tokolą iš pereito nepaprasto 
susi l inkimo, sekė delegato F. 
Kalpoko raportas. Jisai papasa
kojo smulkmeningai apie vie
tines dirbtuves ir jų stovį. Iš 
raporto paaiškėjo, kad dabar 
lietuviški kontraktoriai šaukia 
savo dirbtuvių susirinkimus ir 
reikalauja, • idant darbininkai 
nusileistų algąs, ir žinoma, kai 
kur darbininkai nusileidžia.

k riauč i am s te i k ė j o h i s ii ot i,
nes jis jau apiCZ'trys melai, 
kaip sekretoriauja. Mes kriau
čiai tankiai nusiskundžiame, 
kad Bendrosios Tarkos it 
Generališkos Amalgamcitų val
dybos viršininkai ilgai pasilie
ka tose vietose, lx?t mes savo 
vietinius viršiui/likus tolei laiko
me, iki jie tiek prasikalsta, kad 
jau niekam nebetinka.

Abelnai imant, reikia pasa
kyti, kad prieš šituos rinkimus 
nebuvo varoma tokios politi
kos iš pasalų, kaip kad būdavo 
pirmiau. Net ir “Laisvės” špal- 
tose nesimatė bjailijojimo, 
šmeižimo nepatinkamų jai 
kriaučių, o piršimo savų “ta- 
vorščių”, kai Į) būdavo daroma 
pirmiau. Mat fyibsiuvių jau 

’ i sudaužė'tą ^“tav’orščių” mašiną 
ir ji jau nesisuka tarp Bjookly- 
no

pra nešė, kad Paukštis su Ve- 
rečka, buvę dirbtuvės dalinin
kai, persiskyrė ir Vercčka paė
mė visus tęį dirbtuvės darbi* 
įlinkus į savo dirbtuvę; Pauk
ščio gi dirbtuvė pasiliko be 
daVbininkų. Tuo tarpu kitos dvi 
dirbtuvės yra likviduotos ir 
darbininkai tų dirbtuvių neturi 
vietų. Delegatas prašė, kad su
sirinkimas nuspręstų^ gal lik
viduotų dirbtuvių darbininkus 
vertėtų perkelti į Paukščio

nutarė nedaryti jokių kilnoji- 
nujC bet siųsti darban visus 
darbininkus per unijos siunti
mo knygas.

Toliau eita prie delegato rin
kimo. ‘ v

Pirmiausia nutarta noni i n lie
jant, o taipgi ir renkant balA 
suoti viešai — rankų pakėlimu. 
Toliau tarta, kad butų nomi
nuota 9 kandidatai, o renkama 
delegatas iš trijų daugiausia 
gavusių balsų nominacijoj. 
to atsidarė nominacijos. Na, 
čia tai ir prasidėjo žąsų jomar- 
kas: vieni rėkia tą, kiti kitą, o 
suprasti nieko negalima. Pir
mininkui šiaip tai ) padatfus 
tvarką, pasirodė, kad daugiau 
kandidatų negaunama, kaip tik 
penkis, kuriais susirinkimas 
turėjo ir pasilenk uiti. Balsuo
jant daugiausia balsų gavo F. 
Kalpokas, Palionis ir Černauc- 
kas. Dabar iš ši tų \ trijų kan
didatų buvo jau renkamas dele
gatas. Paskutiniame balsavi-

424, Palionis — 94, Černauc- 
kas — 59. Didžiuma halsų de
legatu tapo išrinktas vėl F. 
Kalpokas.

rinki-

taip pat
kaip ir

kas pratarė keletu* žodžių j 
susirinkusius — pareikšdamas, 
kad jis dar su didesne energija 
dirbsiąs darbininkų labui.

Užsibaigus delegato 
mams, ėjo rinkimai 
sekretoriaus, kuris 
gauna nuolatinę algą,
delegatas. Į sekretorius nomi
nuota trys kandidatai, o iš tri
jų rinkta vienas, Nominuota 
Miliauokas, Palionis ir Baniu
lio. Po nominacijų ėjo apkal
bėjimas jų tinkamumo: Šiuo 
tarpu buvo ne mažai triukšmo. 
Bet ačiū tvarkos vedėjų suga- 
bumui si^sirinkimas vėl apri
mo ir balsavimas pavyko pa
sekmingai perleisti. Balsavimo 
pasekmės: Miliauckas gavo 206 
balsus, Palionis — 116, Baniu-

nią pasiliko sekretorium Mi
lių nekąs.

Dąr priminsiu, kad pas mus 
taip delegatas, kaip ir sekreto
rius yra renkami kas Šeši mė
nesiai. Bet lietuviai kriaučiai 
kreipia tiek mažai domės į rin
kimus, kad veik visuomet iš
renka senuosius darbuotoj us, 
jeigu tik jie apsiima. Aš nie
ko neturiu prieš drg. Kalpoką, 
nes jis dar tik šeši mėnesiai, 
kaip delegato pareigas eina, 
bet drg. Miliaucką jau, rodosi,

rubsiuviu.
'— j. Glaveckas

BEEBE RIVER, N. H.

v Lietuvių šiame miestely vi
sai nedaug, ir šeimynų beveik 
vism nėra, tik^ pavieniai, neve
dusieji. Del to ir ką nors vei
kti nėra kam. Tik vienas atsi
rado čia komunistų apaštalas, 
kurs kas vakaras darbuojas— 
vaikščioja po namus ir kalbi
na darbininkus, kad neskaitytų 
jokių kitokių laikuaščių, kaip 
Saisvę” ir rusišką “Ruskoje

)Vo”. Bet dėl to buvo ir juo
ko. Vienas, katalikas gauna iš 
Lietuvos kunigų leidžiamą 
“Laisvę”. Jis ėmė ir parodė 
ją komunistų apaštalui, klaus
damas: “Kaip tamstai patin
ka šis laikraštis?” Komunistu 
apaštalas suslebizavęs klerikalų 
organo vardą L-a-i-svė tuojau 
pareiškė, kad tai esąs geriau
sias darbininkiškas laikraštis, 
dr džiaugėsi, kad suradęs nors 
vienų gerą draugą, kurs skai- 
ihs tokį brangų darbininkams, 
/aikrąštį.

’Kad*parodžius, kiek tas ko- 
iVRinistų apaštalas 
apie savo peršamąsias 
pažymėsiu, 
vo” visai nėra komunistų 
socialistų laikraštis^, 
buržuazinis. Matyt, kas nors 
juoko dėl mūsiškių komunistė
liui-pasakė, kad tai komunistų 
organas/ jis patikėjo ir ėmė 
piršti jį kiliems. —• A. F. S.

« - — ■ - " i

CEDAR RAPIDS, MJCH.

nusimano 
> prekes 

kad “Ruskbje Slo- 
nei 

o grynai

tariant

Muzi-

Sausio 28 buvo čia nepapra
stas balius, kitaip 
“šeimyniškas vakarėlis”, suruo
štas vietos “kairiųjų
ka buvo pirmos klesos — lie

tuviška “armonika”. Lir-lir- 
lir, lir-lir-lir — lirleno muzi
kanto tampoma, kuomet publi
ka sukdamosi kojomis! pipirus 
grūdo. Juo linksmiau buvo 
suktis, kad netruko ir palinks- 
mi n toj os-dek t i neles.

Be šokių buvo dar ir dainų 
ir deklamacijų, bet 
bai prastai atlikta, 
žmonių, kurie butų 
tam ijiasilavinę,

— Dievo Muzikontas.

vis kas la-
Mat nėra 
bent kiek

Redakcijos Atsakymas.
Jurgio Broliui, Chgo. — To

kių, kaip tamstos Alinimas as
muo, yra daugybė. Nuo tokių 
“spešelų” "prigavikų Naujienos 
nuolatos įspėjo žmones, bet 
kol jie nepakliuvę į teismo ran
kas, sunku ką nors su jais pa
daryti.

Jos. Poskevičiui, JUnion City.
— 1) Persiskyrimo įstatymų 

Lietuvoj nėra. Lietuva juk yra 
katalikų kunigų valdomas kra
štas, o katalikų bažnyčia per
siskyrimų nepripažįsta. — 2) 
Mira (lat. Myrrbis odorata) 
yra toks kvepiantis augalas.

3) Kad Lietuvos valdžia yra 
klerikalų rankose, tai jie ir 
ministerius skiria, koki jiems 
patinka.

odorata)

50,000 auksinui už $275
1,000 auksiiių už $6 v

PIGIAUSIAI ir GREIČIAUSIAI PINIGAI PEREP 
BANKA. PER 22 DIENAS | LIETUVĄ

Musų Banka moka 3%.
Mes užprašome biznierius, bendroves, darugijas ir pavienius 

žmonės, kad atidarytų 
ba taupymo knygelę.
VAKARAIS BANKA

A PER MUSŲ

musų taupymo skyriuje sąskaitą, čekių ar

ATDARA SEREDOJ IR SUBATOJ NUO 
7 IKI 8:30 ,

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS' J

Kimbark State Bank
10758 MIČHIGAN AVENUE ? ” CHICAGO, ILL.

“PARANKIAUSIAS BANKAS UETUVIAMS” 
ROSELAND, KENSINGTON, WEST PULLMAN

Tai šis yra vėliausis 21- apartmento 
namas Edgewater’į.

Savininkai Panama Amusement Corporation

Rosglen Building Corporation
Visuotini kpntraktoriai, bud&vo- 

tojai ir finansistai. ).
Pabudavosime tinkamai už že

miausią kaip galint kainą.
Jei turit tuščią prapettę, nepai

sant kurioj dalyj miesto, pabudavo
sime ant prieinamiausių išlygų, ne
paisant dydžio, flatų, apartmentų ar
ba court namų.

79 West Monroe Street.

flown of Lake Lietuvių Stotis
Kuomet esate alkani, tada Aieks nemiela, bot, kad skaniai pasi

valgyt, tai irgi reikia jieškoti geros vietos* Todėl, tik tam mieriui ir 
įsteigė lietuvšką pirmos klesos valgy/dą, kurioje pasidrūtinę visai ki
taip jausitės. i

sveiki Valgiai
Daugelis valgyklas lankančių skundžiasi, kad valgykloj gamina

mi valgiai viduriams kenkia. To mes visai nežinome! Musų kuko- 
riai yra geriausi, už tai padaro viduriams nekenkiantį valgį ir šimtą’ 
metų valgytumčt musų gamintą valgį. Ateikite persitikmnt, o patys 
patifsit, kad tai tiesa £ra. . j

/

Nepamirškite musų antrašo:

Peoples Restaurant
1628 W. 47th St., arti Ashland Avė.

Automobilių Savininkams
Neužmirškite Šitos vietos, nes jau atidariau sa
vo biznį (Pershing Ckrage) ir pradėjau automo- 

-tl bilių taisymo darbą, su kuriuo esu susipažinęs 
per daugelį matų, todėl savo darbą gvarantuoju.

®)/ Norinti automobilių turėti gerame padėjime ir 
pavasario ^sulaukus važiuoti kaip bu nauju be 

jokio truhelio. Todėl nepamirškite mano naujos vietos. Žinoto -gerai, 
kad naujas biznierius visada užganėdina kostumerius savo darbu ir 

* atlyginimu. Taipgi parvežame sudaužytus į trumpą laiką. AntNpu- 
reikalavimo pribuvam j visas dalis hiiesto. \

PERSHING GARAGE \
2857 West 39th Plaice, Tol.: Lafayette 4498

. «. i r.;.:.?’..  . ;?*i, -V / .... ,. . !.^i." ■,t< ■>,.., [. L , , * . . &;į ’ . J,<- ; J r
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*A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA
Halsted St., kampas 31 gat. 
name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnaują
gimdimo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

3101 So.
Viename

hos 
Pa- 
pa- 

pric ’

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialista’s 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47tly St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 1? pietų 
Tęl. Boulevard' 6437

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 9118 .

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 6 
po piet, 6 iki 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto .
1821 So; Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephene Ve* Bure* 394 
tž*». 1189 Independence Blvd. Ohleage

< A. A. ROTH .
RH8A8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8®edalistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofhasi 83*4 So. Halsted St Čikaga
Telephene Drow 9*98

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
I

Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas^ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą j 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 6 Ir 

6:30 iki 8:30. Ned.: 10:80 iki 
12:00 dieną.

N am.: 2914 W. 48rd Street 
Tel. Lafayette 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 32 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų Ir Vyriški. 
Taipgi Chroniškų Ligi.
OFISO VALANDOS:

Nuo lt ryto Iki 8 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet
Telephone Yards #87



NAUJIENOS
J UthaiAlu U dly Ntwi

fibllAhr Daily 'xcrif Sunday by 
EM Uthoanlaa M«wa P*h. Ctaų Im.

& Brigaitfc

1739 SP. HALSTEP BX, 
u CHICAGO, ILLINOIS.

Tnluptona Rooąarah 85M

Subscription Rataai 
per year in Canada. 
per y*»jr outaide oi GhicaK** 
per yeer ia Chfc«*e.

8c. pai copy.
Entered m Second Claaa Matter 

March 17th, 1914, at tha Poat Offioa 
et Chicago, IUM Badas ibi Mi 
March Knd. 1871.

Nauįiano* gina kasdien, iiaUrlant 
Mdildieuiua. Leldiia Naejlani Ben- 
drori, 1789 Se. Halatad SL, Chicajo, 
Ilk — Telefonai! {toemalt 84M.

VtalmokajliM Kalnai
Chlcageje — paltu

Metanui --- -T - r , , *
Pusei meti ------- --------------
Trims mineat&iDs - -
Dviem minaaiama ri - - 
Vienam Beinamai —.

|8.BQ 
i 4.50 
, K26 
, 1.75 
. 1J0

Dhicagoje — per neiietejmfl
Viena kopija -tJ - , ra » M
Savaitei t t x , , , , 18
Miriadui ... r i > i _ .l i l. j 75

Suvienytose Valafljeee m Ehicagoj, 
paltu:

Metama - , . j-.- , u- r i |7.00
Pusei meti - ■ n L._ r-^ 4.00 
Trims mėnesiams - -- : - 2.00 
Dviem mineaiama -,lt 1.50
Vienam minėsiu! - _—- .76

Metuvon ir kitur uisianiupaM 
(Atpigintai

Matams T , r> i i 18.90
PumI meti į , i 4.60
Trim minesiaffis r- 2J25

Pinigus reikia siusti palte Monay 
Orderiu, kartu su uisakyma.

nesenai jiedvi abi lygiu Uo
lumu stengdavosi suardyti 
priešingų partijų prakalbas. 
Jų laikraščiai labai džiaug
davosi, kuomet jiems kores
pondentai pranešdavo, jogei 
drąsus “revoliucionieriai”, 
neva užduodami “klausi
mus” socialistų kalbėtojui, 
iškovodavo jį ir iššaukdavo 
suirutę svetainėje. Tai bn- 
davo aprašoma, kaipo gar
binga pergalė revoliucijos 
ant oportunizmo.

Gerai, kad dabar pas tuos 
žmones pradeda imti viršų 
kitokia mintis. Bet butų 
dar geriaus, kad jie smerk
tų triukšmadarius ne tiktai 
tuomet, kai jiems patiems 
tenka turėti nemalonumų 
dėl triukšmadarių. Viešų 
sueigų ardymas, pravar
džiavimas kalbėtojų, asme
niški užgauliojimai ir tt. — 
yra blogas dalykas, nežiū
rint į tai, kas ir prieš ką ta
tai daro. Be padoraus už
silaikymo viešose sueigose, 
yra negalimas sveikas visuo
menės gyvenimas.
imi uitmi i—ii■jr wn n m ■ i. ir m in

| Apžvalga
Triukšmai PASIGAILĖJIMO VERTAS 

“DOROS MOKYTOJAS”.

viešuose 
susirinkimuose.

Šioje vietoje mes esame 
jau nekartą nupeikę tuos 
žmones,kurie ateina į viešus 
susirinkimus kelti triukš
mą, ir tuos, kurie kursto 
taip daryti. Paskutiniu lai
ku mes turėjome progos iš
reikšti savo nuomonę apie 
vadinamosios “Krivijos” la
pelius, kuriuose patariama 
“tėvynės mylėtojams” švilp
ti klerikalų prakalbose ir 
kitokiais budais daryti truk
dymų jų kalbėtojams./

Keikia pažymėti, wd tą 
nekultūringumo apsireiški
mą ėmė dahar peikti jau ir 
musų bolševikuojančioji 
spauda. Ji nurodo su dide
liu pasipiktinimu, kad kai
rieji komunjįstai daro ne
tvarką dešiniųjų komunistų 
surengtuose mitinguose, 
vartoja kolionęs ir šmeižtus 
prieš jų kalbėtojus.

Mes čia nesiimame spręs
ti, karta tų dviejų komunis
tinių srovių daugiaus nusi
deda kulturingumo reikala
vimams; bet yra neužginči- 
namąš faktas, kad dar visai

“Draugo redaktorius nori pa
rodyti, kad “Naujienas” skaito 
ir juodrankiai. Jisai mano, kad 
publika iš to padarys tokių iš
vadų, jogei “Naujienos” yra la
bai pavojingas dorai laikraštis. 
Bet mums rodosi, kad redakto
rius, kuris vartoja šitokius kik
sus savo skaitytojų mulkinimui, 
pats rekomenduoja save, kaipo 
žmogų, kuriam dora yra sveti
mas daiktas.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ
KLERIKALUS ST. SEIME.

“Lietuvos Ūkininkas” rašo, 
kad pimitAnis po Naujų Metų 
S t. Seimo posėdis pairo dėl kle-» 
rikaių užsispyrimo pravesti sa
vo planą žemės reformoje. So
cialdemokratai ir liaudininkai 
demokratai apleido Seimo salę, 
protestuodami prieš juos.

Kauno laikraštyje skaitome;
“Po Naujų Metų,* susirin

kus St. Seimui, pirmiausia 
pradėta svarstyti žemės Re
formos Įstatymas. Kaip prie 
antro skaitymo , taip ir da

bar krikščionys-demokratai 
palieka dvarininkams po 80 
ha (hektarų arba dešimtinių) 
žemės tenai, kur jie patys 
sau pasirinks,?tai yra geriau
sias vietas, kurios tiktų vals
tybinėms kultūros įstaigom: 
mokykloms, ligoninėms ir.t.t- 
Kol neišparceliuos didesnių

Šimto Nuošimčių
Patri jotas

UPTON SLNCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

b— f t .J.

(Tęsinyi)

Apie dvi savaites jiedu ridikus rovė. Rožė 
būdavo leis Petrui pabučiuoti save ir Petro 
galva apkvaista. Jis pripažino, kad ji yra pui
kiausia mergina, kokią jis kada matęs; net Ne
lė Duiinaitė negalėjo jai prilygti. Bet apsisukus 
ji vėl užima jį dėl jo Raudonifmo, paniekina jį 
ir atsisako su juo matytis dauginus. Ant gulo 
Petrus išpažino jai, kad jis neteko visokios už
uojautos Raudoniesiems, kad ji atvertus! jį ir 
jis nekenčia jų. Rožė atsiliepė, kad jai labai
linksma girdėti; kad jie luomus eisią pas Marę
Jankovičaitę ir band;vsią ją taipgi4 atversti, čia
Petras atsidūrė labai keblioj padėty ir jis prašė
Rožės nieko nepasak:oti apie šitų jo pasikalbė-
jima. Bet Rože papv ko, ji sustatė lupas ir pa
sakė, kad pasikalbejimos, apie kurį reikia nic-
ko nepasakoti, nėra jokis pasikalajoėjbhas, lai

dvarų, tai nenusavinamos že
mės ir iš tų savininkų, kurie 
turi mažiau 150 hektarų. 
Dvarininkams dar paliekama 
ir 25 hektarai miško. Taip pat 
neimamos žemės iš tų klebo
nų ir vienuolynų, kurie turi 
mažiau 150 ha. Bet krikščio
ni ms-ddmok ratams pa si rpd ė 
dar esą maža. Jie įnešė į Že- 
mės'Reformos Įstatymų, kad 
vipi turtai (žemės, trobesiai 
ir\ kitokį), kurio tiktai kada 
nočs priklausė vienuolynams 
ar kitokioms bažnytinėms or
ganizacijoms, butų grąžinami 
į bažnyčios fondą... Tokiu bil
du turės būti atiduota daugy
bė žemių ir namų, kuriuose 
dabar yra valstybinės įstaigos. 
Turės būti atiduoti Kauno 
Seimo namai, Kauno ligoni
nės namai, karo ligoninės na
mai ir daugybė kitokių namų, 
kaip Kaune, taip ir kituose 
miesteliuose, kariuose dabar 
yra įvairios mokyklos, ligo
ninės ir kitokios įstaigos. Del 
stokos namų visos jos turės 
būti panaikintos.”

t
Šitas begėdiškas klerikalų už

simojimas apiplėšti Lietuvą iš
šaukė didelį pasipiktinimą Sei
me. Sujudo net ir liaudininkai 
demokratai, kurie per visą lai
kų ėjo išvien su krikščionimis 
ir nužemintai pildė jų paliepi
mus. Kilo karštų ginčų. Bet 
“Liet. Ūkininkas” sako:

“Krikščionys-demokratai at
kakliai savo pasiūlymo laikė
si, nors nė vieno rimto argu
mento negalėjo pasakytu kam 
reikalinga, kunigams žemė ir 
kiti turtai. Valstiečių Sąjun* 
ga, Socialistai Liaudininkai 
Demokratai ir Socialdemokra
tai, matydami, kad krikščio
nys-demokratai nepaiso jokių 
išrodymų, užprotestavo ir ap
leido posėdžių salę. Tokiu bū
du pirmas posėdis pairo ir 
krikščionys-demokratai nega
lėjo savo nusistatymo įvykin-

Bet klerikalai savo plano ne
išsižadėjo. Pasak, “Liet. Uk.”, 
*jie dabar visoje Lietuvoje ren
ta žinias, kur koki namai ir ko
čios žemės kadaise priklausė 
bažnytinėms organizacijoms. O 
senovėje, girdi, bažnytinėms or
ganizacijoms priklausė beveik 
busū Lietuvos.

DAR APIE GEN. SLASČEV’Ą.

Gen. Vrangelio pagelbininkas, 
gen. £>lasčev, kartų su visa eile 
kitų Vrangelio oficierių, gavo 
leidimą grįžti sovietų Rusijon ir 
komisarai pasitiko juos interna
cionalo himnu — nežiūrint to, 
kad gen. Slasčev’as ir visa jo 
šaika yra pasižymėję, kaipo žiau
riausi darbininkų budeliai.

Apie tą garsųjį Vrangelio pa- 
gelbininką dabar mes randame 
da daugiaus žinių Chicagos ru
sų laikraštyje, “Svobodnaja 
Rossija”, kuris labai karštai 
simpatizuoja bolševikams( noys 
paskutiniu laiku jau pradeda

NAUJIENOS, CMcago, ŪL
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abejoti apie jų neklaidingumą).
To laikraščio Laisvosios Tribū
nos skyriuje vienas skaitytojas,
D. Dubinski, štai ką rašo:

“Laikraščio ‘Svobpdnaja 
Rossija vedamajam straipsny 
aš kartų perskaičiau, kad pa
gal amnestiją dėl 4 metų So
vietinės Rusijos sukaktuvių 
grįžta Rusijon daugelis Vran
gelio bendradarbių, ir jų tar
pe ir gen. Slasčev.

“Nejučioms prisiminė ne
tolimoji 'praeitis.

“Generolas Slasčev!
“Vardas, kurį reikia 

tūkstančiai našlių, paš
laičių, molinų ir tė
vų; vardas, prieš ku
rį drebėjo visi Krymo ir Pie
tinės Rusijos gyventojai dar
bininkai. Slasčev — tas Slas
čev, kurįs garsioje parodoje 
Sevastopoly j tą dieną, kai at
vyko Vrangeiis, pasakė ka
riuomenei, kad garhingasai 
oficierių korpusas pasieks 
Maskvą, bet kelias turės būt 

"^papuoštas kybančiais ant kar
tuvių komunistais ir žydais. 
Ar tai yra talentingas gene-»

Biednas to laiško autorius! 
Apsvaigintas bolševikiška pro- 
pagandA jisai negali tikėti, kad 
sovietų wldžia butų davusi am
nestiją tokiam kruvinam sutvė
rimui.

Bet tai yra neužginčinamas 
faktas, nes apie gan. Slasčevo 
grįžimą Rusijon rašė oficialis
bolševikų buletinas “Rosta- 

Wien” (“Naujienose” buvo pa
duota ištrauka iš tos žinios).

Jisai ne tiktai gavo teisę su
grįžti į “komunistišką” Rusiją, 
o ir buvo pasitiktas, kaipo did
vyris—internacionalo himnu!

O socialdemokratai, sočiai-^ 
voliucionieriai, anarchistai ir ki
ti darbininkų išnaudotojų prie
šai yra pūdomi sovietų kalėji
muose.

> ir “Laisvė”, Vilnis”, “Mote
rų Balsas” šaukia: Gerai, kad 
Leninas su Trockiu naikina tuos
bjaurybes!
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Peštynės Lietuvos Klerikalų Tarpe

Lietuvos klerikalai

Botagas?

dvi grupi, neva dvi atskiras 
partijas: krikščionių-demokra
tų partijų su darbo federacija

sudaro užgauti krikščionių-demokratų,

ir Pažangos partiją. TaHp šių
dviejų klerikalinių partijų pa
matinio skirtumo nėra. Jų tiks
lai visai vienodi. Skiriasi jos 
tik savo taktika. Ki^flcščionys- 
deniokratai visų galų žmonės. 
Jie nori aprėpti ir po savo 
skvernu suvienyti Jr fabrikan-

artimiausių savo bičiulilį pa
stangomis apsieiti be prityru-
šių ministerių ir *be turinčio 
praktikos prezidento savo ir 
naujų laikinų sąjungininkų 
liaudininkų su valstiečių sąjun
ga pajiegomis. Iš antros pusės 
grūmojo pažangininkains pa
vojus būti užmirštiems kaip tik 
tuo ihetu, kuomet nebe už kal
nų Steigiamojo Seimo darbų

rolas? Ne! Tai yra žmogžu- 
da, kuris nepaisė jokių teis
mų, jokių įstatymų; tai yra 
tas niekšas, kuris galėjo eiti 
prieš teismo nuosptendj ir pa- 

• imt iš Sevastopolio kalėjimo 
15 Sevastopolio uosto dirbtu
vės darbininkų atstovų ir su
šaudyt juos savo štabe Pie
tinio Gelžkelio stotyje Džan- 
koje tuo laiku, kai Denikinas 
buvo pasiuntęs įsakymą pa
leisti juos' iš kalėjimo — jie 
buyo, sušaudyti to nelemtoj^ 
Slasčevo, ‘talentingojo gene
rolo’, paliepimu. $

“Klausimas: .ar gali tėvai, 
motinos, žmonos ir vaikai 
skaitytis su valdžios amnesti
ja, kuomet jie pamatys Slas- 
čevą — tą Slasčevą, kuris su
šaudė tūkstančius nekaltų 
darbininkų? Ar jie. gali pa- 

. kęsti tą Slasčevą, kuris pa
korė Simferopoly  j viešoje
aikštėje žydų rabiną, 14 toto
rių komunistų ir dvi mergi
nas? Tik pagalvokite: karti 
merginas viešoje vietoje, mie
sto aikštėj^ tiktai <lelto, kad 
jos, žydės’, o jeigu žydės, tai 
reiškia — komunistės (tokia 
Siasčevo teorija)! Taigi, sa
kau, ar gali atleisti jam-ne
kaltųjų aukų gimines? Ne! 
Ir jeigu yra teisinga ta žinia, 
kad Slasčevas grįžta Rusijon 
kai dėl manęs, tai ąš betikiu 
tam, nes mačiau Aisčevą 
Konstantinopoly su" penkių 
adjutantų sargyba, (“išvengi

mui visokių nemalonių”), tai 
visuomenė turi prideramai pa
sitikti tą ‘garbingąjį genero
lą’ ir užmokėt jam pagal jo 
nuopelnus.

“Vardas ‘Slasčev’ yra per
daug gerai žinomas kiekvie
nam Krymo gyventojui, ir ne 
be reikalo tenai vaikai dainuo
davo: ‘Obuoleli, kur tu ri- 

‘ tiesi ? Slasčevui pateksi — ne- 
besugrįši’.”

tų ir ūkininkų ir bežemių ir 
mažažemių ir pagalios darbi
ninkų reikalus. Ji dedasi šių 
visų grupių reikalų gynėja.

Pažangininkai žymiai kuk
lesni. Sudarydami tuo tarpu be
veik išimtinai inteligentų gru
pę, jie mėgina pritraukti prie 
savęs stambiuosius ūkininkus 
ir iš jų ir beaugančios Lietu
vių buržuazijos sudaryti sau 
pamatų. Ant mažažemių, q 
ypač bežemių su darbininkais 
Nišai teisingai Pažangos žmo
nės numoja ranka: tvis tiek 
jų į savo pinkles ilgam laikui 
neįtrauksi. '

Siekiamuoju galutinu tikslu 
pažangininkai nuo krikščionių 
nesiskiria: tiek vieni, tiek antri 
siekiu prie įgyvendinimo ir su
stiprinimo klerikalizmo Lietu
voj. Bet šiuo tarpu tos dvi 
grupės atsirado nevienodame 
padėjime. ___

Krikščionys-demokratai, tu
pėdami Steigiamajame Seime 
didžiumų, įgijo vadovaujančios 
jiartijos reikšmę. Jos nusta
tyta j a vaga valdžia varo užsie
nio ir vidaus politikų.

Krikščionys-demokratai da
bar užima tokių vietų Lietuvos 
politiniame gyvenime, kokių 
turėjo užėmę pažangininkai 
prieš Seimui susirenkant. Jie 
tuomet svarbiausi balsų turėjo 
buvusioj valstybės Taryboj ir 
Laikinojoj vyriausybėj. Dabar 
padėtis pasikeitė griežtai pa-, 
žaligininkų nenaudon: buvę 
pirmoje eilėj, atsidūrė užpaka
lyje. Dabar pažangininkų nėra 
nė valdžioj, ir Seiman jiems 
nepavyko pravesti nei vieno sa
vo atstovo. Būdami atstumti 
nuo politinio veikimo pirmoje 
vadovaujamoje rolėje, jie pasi
juto nuskriausti nedėkingos vi
suomenes, užmirkusios pažan- 
gininkų nuopelnus. (Pirmieji 
Lietuvos ministeriai ir pirma
sis prezidentas — vis Pažangos 
šulai. O juo labiaus buvo

galas ir nauji rinkimai jau į 
nuolatinį Lietuvos /Seimą. Tų 
Iiriežasčių verčiami pažangi
ninkai pasiskardena, kad jie 
gyvi, leizdami savo organų 
“Lietuvos Balsų”. Jų organas 
stoja griežton opozicijon prieš 
krikščionių remiamųjų valdžių. 
Ima ąštriai kritikuoti valdžios 
varoiiiųjų užsienio politikų, 
jįįaip tik palankumas valdžios, 
ir krikščionių demokratų par
tijos vadų priimti llymanso 
projektų visai nesutapo su Lie
tuvos plačiosios visuomenės 
upu. Tokiu bildu Pažangos 
varomoji akcija turėjo gerų 
pasisekimų.

Kaip tik beveik tuo patim 
laiku išėjo aikštėn užsienio 
reikalų ministerijos plačiai va
romasis šmugelis su *užsienio 
atstovybėmis, o ypač su Mask
va. Sulaikymas t.fjų vagonų 
užsienio reikalų ministerijos 
siunčiamų į Maskvą su šmu
geliu Joniškio stotyje davė pro
gos pažangininkams iškelti eik- 
štėn krikščioniškojo ministerio 
kun. Purickio nešvarius dar
bus. Įsismaginę pažangininkai 
parašė, kad kun. Purickis, dar 
būdamas Lietuvos atstovu Ber- 
line, yra parvedęs į Švediją Ja- 
gomastaitės vardu 800,000 au
ksinų ir 'kad vėliau, jau kunigui 
Puridkiui beministeriaujant, 
toji Jagomastaitč važinėjusi 
šmugelio ^reikalais po užsienius 
kof pagalinus buvo areštuota 
Taline (Estijos sostinėj). Vadi
nasi, šmugeliavo šaknys sie
kia dar laikus prieš Seimui su
sirenkant, beviešpataujant pa- 
žangininkanis. . ,

Krikščionys nepasilieka sko
loj ir iš savo pusės daro prie
kaištų pažangininkams, ypač 
Voldemarui, buvusiam minis- 
teriui už neatsiskaitynių iš val
stybinių pinigų. 'Trumpai sa
kant, susivaidijo savi visai arti
mi žmonės, kurie savo laiku sa
vo tarpe paslapčių neturėjo. Ir

tik žemas akių monijimas ir Petras Gudžas yra 
bailys, kurio ji nenori matyti daugiau! Taigi 
Petras išėjo nusiminęs ir susimaišęs.

PETRUI liko lik vienas išėjimas iš šito keb
lumo, * pasakant Rožei teisybę. Ir akodel gi 
nesakius? lis iš galvos ėjo dėl jos ir jis žinojo, 

kad ji taipgi be galo įsimylėjusi į jį; vienintelis 
daiktas, kuris stovėjo jiems ant kelio į tikrųjų 
jų laimę, buvo jo didžioji paslaptis. Jei jis pa- 
'pasakos jai šilų didžiųjų pas^ptį, lai jis josios 
akyse bus didvyrių dirvyris; jis bus nuostabes
nis ir už tuos, kurie vokiečius varo nuo Mamos 
atgal ir rašo vardus į ncišdildomiausius istori
jos lapus! Taigi, kodėl nepasakius?

Vienų vakarų jis buvo jos kambary; jis 
laikė jų apėmęs ranka ir ji, nors nevisai, bet be 
maža ko pasidavė, prašydama: Petrai, buk
geras, prašau tavęs, pasiliauk būti vienu tų bai
lių Raudonųjų! Petras negalėjo ilgiau išlaikyti. 
Jis papasakojo jai, kad jis ištikrųjų ne Raudo
nas, o slaptas agentas nusamdytas Amerikos 
Miesto pačių stambiųjų vcrlelkų Raudoniesiems 
sekti ir jų pastangas paversti į niekus. Ja'm tų 
pasakius, Rožė nustebus išvertė į jį rtkis. Ji ne
norėjo juo tikėti; kada jis tikino jų, ji ėmė juok
tis ir galiaiis pradėjo pykti. Tai buvo kvaila pa
saka ir ar gi jis mano ja pasigauti ją?.

Taip Petras susinervavęs pradėjo jai aiš
kinti. Jis papasakojo jaį anie Gofę ir Amerikos’'

Miesto Žemės ir Įdėjybės Kompanijų; jis papa
sakojo jai apie Magivnę ir kaip jis tiksliai su 
Magivne susieina American llouse viešbučio 
kambary num. 427. Jis papasakojo jai apie savo 
trisdešimtį dolerių, savaitėj ir kaip jis tuojaus 
gausiąs keturiasdešinits dolerių ir visus juos 
praleisiąs ant jos. O gal ir ji galėtų apsimesti 
busią jis jų atvertęs ir ji esanti Raudona; tąsyk, 
jei ji patenkintų Magivnę, kad ji neapgaudinėja 
jo, jis ir jai mokėtų ir butų daug geriau negu 
dirbti po dešimtį ir pusę valandos į dieną Izao
ko ir Goldsteino popierinių dėžių dirbtuvėj.

Ant galo Petrui pavyko įtikinti merginų. Ji 
buvo apveikta ir išsigandusi; ji sakė, kad ji ne
buvo prisirengusi prie nieko tam panašaus ir 
norėtų turėti truputį laiko pagalvoti apie tai. 
Čia Petras kaip ir susirūpino. Pasakęs, kad jis 
nemanęs, jog ji susirūpinsianti, jis cine aiškin
ti jai, kaip yra svarbus jo darbas, kaip jį pagi
ria visi geriausieji miesto žmones ne tik di
dieji kinkininkai ir verlelkos, o ir majorai, ir 
visuomenes tarnautojai, ir Idikraščių redakto
riai ir kolegijų prezidentai ir didieji Parko gat
vės kunigai, tokie kaip Dieviškojo SusbnyĮėjimo 
Bažnyčios kunigas dc Viliubai Stoterbridžas. Ir 
Rožė, žinoma, pasakė, kad tas yra gerai, tik ji 
truputį išsigandusi ir noręlų pagalvoti apie tai. 
Ji tuojaus pasimatymų pertraukė ir Petras išėjo 
namon labai sutrikęs.

Gal už valandos laiko kažkas smarkiai su
barškino j jo gyvenamojo kambario duris; 
ir'jis nuėjo pas duris susidūrė su teisininku Do
vydu Andriumi, Donaldu Gordonu ir darbinin
ku milžinu, Jūreivių Unijos pirmininku Džonu 
Du randu. Jie įėjo kambarin, nepasakę nei “liau
dį du”; Durandas uždarė duris> atrėmė jas savo 
užpakaliu ir spoksojo į Petrų kaip aztekų vado 
akmeninis paveiksiąs. Tatai jiems nei žodžio 
dar nepratarus Petras jau žinojo, kame dalykas. 
Jis žinojo, kad džikas atšoktas jau ant visados; 
jo, kaipo šalies gelbėtojo, kariera pasjbaigė. Ir 
vėl per moterį -— dėlto, kad jis nepaklausė Gofės 
patarimo apie merkimų !

Bet visas kitas mintis išvarė Petrui iš galvos 
vienas sąjūdis -—• baimė. Jo dantys pradėjo 
mėgdžioti įpykusį Marylando kurmį, o keliai 
atsisakė jį laikyti; jis atsisėdo ant lovos briau
nos ir pradėjo dairytis į šiluos tris akmeninius 
aztekų veidus. — Na, Gudžai, tai tu esi tuoju 
šnipu,vkurio mes lig šiol j ieško jom! — tarė ant 
galo Andrius*

Petrui prisiminė kielės žodžiai, Laikykis, 
Petrai! Laikykis!

iK-k-ų t-tamsta norite p. Andriau?
- Gana, Gudžai! Mes tik-ką kalbėjome su 

Rože, o Rožė yra musų šnipė, - suriko Andrius.
- Ji tamstai melavo! — sušuko'Petras.

\BUs daugiau)-^

Subata, Vasario 11 d., 1922 
dabar įsierzinę velka aikštėn 
vieni kitų nevisai padorius dar
bus.

Krikščionims nesmagu, ne
jauku, kad Purickio šmugelio 
kompanijoj be abejo yra pridė
ję savo ranką ir kili krikščio
nys iš Seimo frakcijos. Pažan
gininkai bent pirštu rodo į 
Seimo narį Vailokaitį irk kartu 
kelia aikštėn šių patriotų br. 
Vailokaičių Banko šmugelinį 
veikimą. Nurodo, kad šis Ban
kas imu ligi 80 nuošimčių pa
lūkanų už paskolas. Teisybę pa
sakius, broliai Vailokaičiai ir 
Besigina iš to, tik paaiškina, 
kad tiek nuošimčių neimama, 
bet imama be nustatyto (staty
mais nuošimčio dar komisijų, 
koki ii lai mokesčių, kas bend
rai ir sudaro ligi 80 nuošimčių.

Ar šiaip ar taip, įsismaginu
si Pažanga pridarė daug nema
lonumų krikščionims. Į vie
šus užmetimas prisieina tat 
viešai ir atsakyti. Tai ne vi
suomet krikščionims patogu 
ir- nevisuomet jie pajėgia^tai 
padaryti. Užtat jie dabampa- 
dėties ponai. Jų rankose visa 
krašto valdžia. Jų reikalams 
laikomas karo stovis su , ko
mendantų neribota galia.

Ir štai krikščiohys, pritrukę 
argumentų prieš pažangininkų 
daromuosius užmetimus čiau
pia savo įpykusienis broliu
kams burną. Adiministraciniu 
keliu uždaromas “Lietuvių 
Balsas” ir taip pat uždaromas 
ir antras išleistasai jų organas 
“Tautos Balsas”. Tai negelbs
ti, nes vieton uždarytojo laik
raščio pasirodo naujas. Krikš
čionys panaudoja stipresnį 

spaudimą. Kauno komendanto 
įsakymu išsiunčiama iš Kauno 
miesto ir apskrities ribų užda
rytojo “Tautos Balso” i’cdakto- 
rė J. Tubelienė ir pažangi nin
ku šulas, laikraščio svarbiau
sias bendradarbis A. Voldema
ras.

Bet pažangininkai žada ne
nusileisti. Sakosi esą' pada
vę jau bent 10 laikraščių leisti 
prašymus. Gal ateis eilė ko« 
mendanto įsakymu apleisti 
Katiną ir buvusiam prezidentui 
Smetonai.

ši kova, iš šalies žiūrint, 
atrodo juokinga. Toje kovoj 
tenka pažymėti krikščionių de
mokratų ubagiškumą, negalin
čių be komendantų pagalbos, 
be užčiaupimo burnos vesti 
kovą su savo, galima sakyti, 
tikrais broliais.

Be abejo, kuomet padėtis pa
kitęs, kuomet pažangininkams 
pasiseks patenkinti savo asme
nines užgautas anibiejas ir iš
kelti vėl . politinio gorizonto 
priešakiu, 'tuomet jie bendrai 
su krikščięniniis šutai tinai ves 
kovų su socialistais, smaugs 
žvalgybos ir tų pačių komen
dantų padedarni, kurie pažai? 
gininkus vaiko dabar iš Kau
no; vykins klerikalų (liktaiurą, 
jeigu, žinoma, turės pakanka
mai jėgų. Jau ir dabar jiems 
tebesipešant, kuomet socialis
tinė spauda kelia triukšmą‘da
lei žvalgybos sauvaliavimo, 
pažangininkai, kaip žemė, tyli. 
Atbulai, Ihiomet iškilo klausi
mas Lietuvos gelžkelių demili- 
tarizacijos, tuč tuojau pažangi
ninkai pakelė (lideliausį triukš
mų !

Ar šiai]) versi ar taip, Pa
žanga ir krikščionys vieno ir 
to paties i^edžio vaisius. Jei
gu dabar pešasi, lai čia visai 
nejrodymas, kad jie greitu lai
ku meiliai nesibučiuos. O 
kad stodami opozicijon krikš
čionims dedasi dideliais patrio 
tais ir teisybės gynėjais, tai 
priprastas dalykas. Kiekvie
nas mėgsta savo nuogumų pri
dengti, tai kodelgi Pažanga tu
ri sudaryti išimtį.
K a u n a s
10-1-1922 m.

GERB. Nauji 
tytojos ir s 

prašomi pirkinių 
eiti j tas eankrov
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Jaunųjų Plunksnos

Bandymai. <

Puse--Puse
(Imta iš G. Morris)

K. Jaunutė

Betraitis buvo jaunas dakta
ras, ir nors jo viena koja buvo 
trumpesnė ir jo nosis rauplėta, 
vistiek Aldona statė jį augščiau 
negu kitus. Ir gal Betraitis bu
tų jų vedęs jeigu nebūtų atvy
kęs iš miesto kažinkoks jau
nikaitis.

Jo vardas buvo Vitautas. Jis 
buvo visiems kaimo vaikinams 
mandagumo pavyzdys. Kaimo 
berniukai buvo skaitę iš knygų 
ir bume, kad miesto žmonės yra

gus; o tik kaimo žmonės man-

Kada susipažino kaimiečiai su 
Vitautu, ir pamatė, kad jis yra 
nepeikiamas ir gražus, tai ir tie, 
kurie buvo iš anksto nusistatę 
jo neapkęsti, pttniilo jį. Vien tik 
Betraičio širdies jis negalėjo su
minkštini.

Vistik buvo kaime tokių smar
kuolių, kurie negalėjo susilaiky
ti nesakę: “Palaukit kol ledas 
užšals. Mieste už Itdą reikia 
pinigai mokėti. Kaip mes užsi
dėsiu! pačiūžas, tai meą/jam pa- 
rodysiip.”

Nors daugelis kaimo jaunimo 
buvo labai geri čiužinėtojai, Vi
tautas viršijo visus. Betraitis, 
kuris irgi gerai čiuŽtfiėjo, ir no
rėjo pažeminti Vitautą, pama
tęs jį čiužinėjai) t nė pačiūžų ne
bos id ė j o.

Vieną iškilmės vakarą daug 
jaunimo buvo susirinkę anf ledo. 
Aldona, nors pirmiau tokiais va-

Su
jis žinojo Aldo-

giau daktaro profesijos, 
sitikėjo 
kaime 
ir g;
rody

raiciii, šį vakarą bu<o su Vitau- 
lu.

Kiti čiužinėtojai jiems pasa
kė, kad tolinus upėj yra labai 
gero ir lygaus ledo, nors sunku 
pereiti Jrumpą vietą, kur yra 
jAiiltįsių ša.kų ir ledas labai jsu- 

rdęs ir nelygus. .

tetraitig irgi 'uuvo ant ledo, 
jis tikėjosi, kad bus tenai li- 
iu. Jis mėgino elgtis ramiai 

ir atrodyti linksmas, nors jo 
akys vįsad buvo atkreiptos į 
Aldoną ir Vitautą. Jis mylęjo 
ją ir geidė, ją sau turėt kaip* vy
ras moterį; bet jis norėjo turėti 
ją ir dėl kitos priežasties, 
pinigais, kurių 
uos tėvai turi,
gyventi ir dar pasihiokinti dau-

Jis ne- 
pralobti gyvendamas 

Kai jis paliks turtingas 
jus daktaras, tai tada pa- 
Aldonai, kaip jis ją mylįs.

Tada ji turės*žemčiūgų, automo
biliu, tarnų ir ko tik ji norės.

Vitautas nusivilko viršutinį 
švarką, kad butų lengvinus čiu
žinėti, ir į Aldonos klausimus, ar 
jam nebus šalta vien su storais 
vilnoniais marškiniais atsakė, 

kad jam visada karštu kai čiu
žinėja. \

Pamatęs juos čiuožlant pro 
ugnį ir einant tolyn, o ne aplin
kui, kur ledas buvo nušluotas, 
Petraitis paraudo iš pavydo, bet 
žinodamas, kad jis jų negali su
laikyti, nieko- nedarė.

Kaip nučiuožė apie kokias dvi 
mylias, Vitautas ir Aldona nuta
rė, kad jau laikas grįžti. Naktis 
buvo nešalta ir Vitautas buvo 
labai sušilęs ir prakaitavo, net 
jo inaršlriniai lipo prie šonų.

Viskas butų gerai buVę, jeigu 
nebūtų atsitikus nelaimė. Grįž
tant Aldonos pačiuža nuplėšė 
kulnelį. Vitautas, mėgindamas 
pataisyti, ilgą laiką kalinėdamas 
su akmeniu ir nieko gero ne- 
padarydamas, labai nušalo—bu
vo mėlynas nuo šalčio ir visas 
drebėjo. Aldona matydiuna jo 
padėtį, prašė, kad jis greitai 
čiuožtų prie ugnies susišildyli. 
Ji kaip nors viena sugrįšianti, 
arba jis galėsiąs ją pasitikti 
kai sušilsiąs. Bet Vitautas- ne-

palikti. Nebuj 
jam nušalti k;

norėjo jos vienos 
vo pirmas karias 
ir tas jo neužmuši Tik jis gai
lėjosi, kad taip ilgai dirbo norė
damas sutaisyti batdką.

Jis baisiai drebėjo ir Aldona 
prašė, kad jis nors jos “sveterį” 
paimtų, bet jis neklausė. Už
ėmė apie valandų laikė sugrįžti, 
nes ledas buvo labai slidus ir 
sunku buvo eiti be pačiūžų.

Dvidešimt keturiom valandom 
V itautas gavo plaučių uždegimą 
ir senas daktaras 
pašauktas. Sunki 
tini ėjo Vitauto 
Aldona vaikščiojo
ir visi žinojo kas dedasi jos sie
loj, bet jos neįleido į sergančio

Grinius buvo 
kova su mir- 
kambariuose.
susimąsčius,

Daktaras Grinius nemiegojo 
kelias dienas ir naktis,.o Vitau
tas norėjo gyvent, todėl pradėjo 
titi geryn. Senus daktaras nu
silpo ir nebegalėjo aprūpinti 
ligonį,— reikėjo šauktis juu-

Iš karto daktaras Betilaitis at
sisakė eiti dėlto, kad jis nebuvo 
pašauktas pradžioj. Bet kai 
pats daktaras Grinius jo prašė,' 
jis sutiko, bet tiktai su sąlyga, 
kad pats Grinius nebeis prie 
ligonio. Dr. Grinius nenorėjo 
sutikti, bet Betraitis pasakė:

“Jeigu manai apie užmokestį, 
tai mes pasidalinsim. Tu daba n, 
ir kitą sykį darysi kaip aš liep
siu, jeigu nori gauti viso dąrbo 
pusę užmokesčio. Aš žinau vis
ką apie tave?

“Bet, Dieve mano”, sušuko 
Grinius, “tas atsitiko daug me
tų atgal ir a*į gailėjausi. Ir jei
gu mano patarnavimas ir aukos 
reiškia kų nors, tai 
jau padariau.”

“Ką manytų tos 
tėvas, jos broliai, ir, 
ką manytų teisėjas? 
Sutinki ar ne?”

Dr. Grinius nebeturėjo ką sa
kyti, tikt'ai nustebęs žiurėjo. 
Betraitis vėl sakė:

“Aš žinau ir kitą mergaitę, 
turi guli po baitu sniegu. Ir ji 
lemi r 
narna

aš atgailų

mergaitės 
labiausiai, 
Todėl, ar

tos ligos, kaip ger- 
taras sakė/’

Vitairtas pasveiko, bet pasili
ko pa/jį sunkus kosulys, kurs 
buvo N^lo^esnis nžxl<cria_ t

Aldonos tėvui ir motinai ne
patiko tas kosulys. Jie atsimi
nė savo giminaitį, kurs nepalio
vė kosėjęs po plaučių uždegimo 
ir po metų laiko pasimirė. Jie 
patarė Vi ta u t ui nueiti pas dak
tarą dėl patarimo.

Betraitis apžiūrėjęs jį pasakė, 
kad jis turįs džiovą ir turėsiąs 
važiuoti kur nors į šiltą kraštą, 
į Arizoną. Vitautas jam netikė
jo. Todėl Betraitis nuėjo pas 
Grinių, įsimanydamas, kad Vi
tautas ateis pas seną ' daktarą, 
ir pasakė jam, ką jis turįs sa
kyti Vitautui. Grinius vėl tu
rėjo klausyti.

Po kelių dienų atėjo Vitau
tas ir Grinius pakartojo ką 
Betraitis jam buvo prisakęs. Vi
tautas klausė, kaip ilgai jis 
turėsiąs išbūti. Grinius pata
rė jam būti kelis metus, ir 
neapsįgauti— negrįžti, jeigu 
po kelių mėnesių nebekosėsiąs. 
Būtinai reikia išbūti dvejus 
metus.

Dvejus metus! Vitautas 
bąlo. Dveji metai šiame j 
amžiuje reiškė daugiau neg 
tūkstančiai vėliaus. Jis neno
rėjo taip toli nuo Aldonos va
žiuoti.

“Buk teisus sau ir jai”, sa
kė Grinius.

“Taip, aš turiu manyti apįc

“Todel tu ir neturi jų versti, 
kad prižadėtų laukti.”

“Kodėl' ne?”
“Dėlto, kad ji yra musų duk

tė ir ji laikytų savo žodį, nors 
širdis plistų dėl (meilės kito.”

Ji padėjo savo rankų ant jo 
peties. “Gyvenimas Arą sun
kus — net ir pradžioj?”.

“Aš jai niekada nepasisakiąu, 
Geriau bu

tų, jeigu dabar nesisakyčiau 
tik dingčiau'ir sunaikinčiau 

savo širdį ir — ii’ yiskų”.
■ ... <

Jis buvo išvažiavęs jau ilgų 
laiką -r- kelius tuksiančius 
metų, kaip jaunybe matuoja 
laikų, — ir Aldona vėl drauga
vo su jaunu daktaru. Ji ži
nojo, kad turės vesti kada nors, 
nes ji nenorėjo būti senmerge 
ir nenorėjo, kad žmonės jos 
gailėtųsi, nors ji butų ir links
mesnė nevedus. eBt ji vis ati
dėliojo vestuves, ir jaunas dak
taras nerimavo žinodamas, kad 
jos širdis yra toli toli 
no j—su Vi tau t u.

Aldona,' kai]) visi 
meilėje, nepaisė, kas su 
si tiks. Neapsivilkdavo
kai buvo šalta, ir nenusiauda- 
vo šlapių batukų, nors tėvai vi
sada barėsi sakydami, kad ji 
tikrai nusišaldys ir mirs. Ro
dėsi, kad ji norėjo susirgti — 
bet buvo nelaiminga, nes tik pa
vasariui atėjus pradėjo kosėti.

Jaunas daktaras apžiurėjo 
jos gerklę, bet nieko nerado. 
Tėvas ir motina pradėjo neri
mauti.. Jie norėjo, kad koks 
(langiaus patyręs daktaras ap
žiūrėtų jų. Betraitis buvo per- 
jaunas, ir jje buvo susižiedavę. 
Todėl jų nusiuntė pų^s senų 
daktarų Grinių.

Kaip daktaras jų apžiurėjo, 
ji prašė, kad jis nesibijotų sa
kyti, kajį jai yra. Grinius nu
sišypsojo, bet Aldona to nepa
stebėjo. Jis nuėjo prie šėpu- 
tės ir atsinešė laiškų, kurį 
pradėjo Aldonai skaityti:

“Gerbiamas Dr.' Grinius: — 
dešimts dienų po mano atvė
rimo čia, aš nustojau „kosėjęs. 
Jau melai laiko kai į) aš čia at
važiavau, ir niekados nenoriu 
alui- gyventi, nes aš esu svei
kesnis ir stipresnis <lal>ar negu 

iiivau kada nors pirmiau. Ar bu 
u patartina man dabar su

grįsti į rytus? Tikrai, aš esu

sveikas dabar, o jus žinot, ko
dėl aš noriu grįsti. Ji (unbut 
mano, kad aš esu niekam ne
vertas, nes aš pabėgau, nepa
sakęs, kad aš tikėjau pasveikt

Labui patiktų!” ji sušuko.

klausė Aldo-

’kaij) aš jų myliu.

na.
Grinius sulankstė laišką ir į- 

dūjo į stalčių. Aldona susi- 
segiojo apsiautų ir vlė pradėjo 
kosėti.

“Tau nėra reikalo kosėti, ka
da ąš tik vienas 1 esu su ta
vim”.

“Atsiprašau”, ji šypsojosi.
“Aš užmiršau”. »

“Kaip tau patiklų turi t i 
džiovų ir važiuoti į Arizoną?”

Jaunas Betraitis įbėgo į Gri
niaus raštinę, labai supykęs.

“Tu jų išsiuntei be jokios 
priežasties. Ji neserga.”

“Ji jau išvažiavo į Arizoną”, 
priminė Grinius.

“Taip, ji išvažiavo man nei 
žodžio nesakius”. Jis išbalo ir 
tylėjo žiūrėdamas žemyn. Pas
kui vėl pradėjo: *•

“Visam pasauliui pasakysiu, 
kų aš apie tave žinau, tu senas 
šunpalaiki.”

“Ir aš pasakysiu, kų aš apie 
.tave žinau”, ramiai atsakė Gri
nius. “Tu esi jaunesnis už 
mane ir turi daugiau metų gy

venti, todėl busi labiau užgau
tas. Tada nebebus nei viso, nei 

‘puses mokesčio nū tau, nė 
man.”

“O!” sušuko Betraitis”. Kad 
tas jaunus šunlupis butų pa
stipęs!”

“Kam jum stipti? Jis neturė
jo jokios ligos.”

“Butų geriau buvę, jei butų 
Ir:aš turėjau priežas- 

tam.”
niekas negalėjo to į- 
pasakė Grinius. “Ir

lu rojęs, 
tį tikėti

“Bet 
rodyti,”
mes tarp savęs skaitysim ta
tai, kaip vienų iš tavo eksjx‘ri- 
mentų, kurs niekais nuėjo.”

SKAITYKIT IR PLATINK1T

Arizo-

apvilti 
ja at
šiltai,

Sustabdyk persišaldymą.
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai, pąyoingi ženklai. Ne
doras ligas.>U tolin sekančiais pa
sakiniais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severais
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) no 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi-

kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 if 
50 centai.— Sovera’s Colil and (irip 
Tablete (Severo Plyškolei nuo Per
sišaldymo ir Gripcs) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina 50 centai. Visose‘Aptiekose.

Ar gavote SoVero Kalendorių 
1922 metanas. Galoma jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

CEPARl-RAPIDS,; I0WĄ

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose^ rū
pestingai prižiu* 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St,.

i Chicago, III.Town of Lake
lietuviams naujiena!

“Naujienų” Skyrius
ant TOWN of LAKE

Jei Tamsta nori siųsti-pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta nonit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalihga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lic- 

; tuvą — kreipkitės tuoj į/‘Naujienų” Skyrių Town of Lake.
Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienoms” — 

tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake. g
Jei Tamsta, nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar- 

ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į Naujienų” Skyrių Town 
of Lake.

„ Jei Tamsta dori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o f Lake. - 1

• t
“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Lake 

tik todėl, kad Tdwn of Lake ir apielinkių lietuviams geriau pa
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės j 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

NAUJIENOS
r TOVVN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Ąvc.) . 
Telefonas Boulevard 0Q72.

Ofisas atdaras kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo
10 vai. ryto iki 2 po piet. ■ <

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drcxel 2880■—.... ■—

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spbiduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kaupas 8, 

Lnavitt St. Tel. CanaI 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd 8L 

Tel. J.afayette 4988.
\al.: 1-4 ir 7-9. Nodz 10-12 piat>

Tai. Aastia 7ii7

D» MARTA 
DOWIATT~-SASS.

K<tfk acsgTjiv JR CalifernJJes Ir 
vii kava praktikavimu pa Ha.

W Herrtem SU
VaUadaei 8—12 kandimų ir B—t 

vrkars ’JhkiriAūt a»d4ldi«nh»M.

, Or. Jaunes Kahn
w « Y DYTOJAS Ir CM I lt tJR® 

M>31 So. Ashand

Tekt Y arti i 994
Ofiso ▼»!.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedilioj p* 
pietų. Tel.: Oakland 1294
Į;--;-—----------------------------- --------------- -----------------

'dr. M. STAPULIONIS
Gydau be yydaolių Ir be operaciją 

8347 Eraerald Avė.
9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 takam 

Tel.i Boulevard 9897
711 W. 18-ta gat. 2 iki g yak. 

Tel.t CanaI 279

Telephone Yarda 5834

OR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, 
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

Telephone Boulevard 5059

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ild 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto Iki 12. Va
karais 0—9. Nedil. pagal sutarime, 
3261 So. HalBtod Si., Cbicaga, Iii

Neėjo namo ir neėjo pas Al
donų, bet nuėjo pas Aldonos 
motinų ir viską jai pasakė.

“Jeigu du daktarai sake tą 
patį, tai geriausiai butų paklau 
syti išvažiuoti, pasveikti ir ta
da sugrįžti”, patarė Aldonos 
motina.

“Ar manai, kad ji lauks?’’
“Jeigu jinai tave myli, žino

ma kad lauks, o jeigu nemy
li, tai tu ir nenorėtum, kad 
lauktų, ar ne?”

“Žinoma”, atsake 
graudžiai.

Vitautas

BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir Surplus $270,000.00

musų tarpininkystę, turėsite geriausią kelionę. 1921 m. musų 
Bankas išsiuntė suvirs 1,000 keleivių. Pasportų išrūpinta 3,000. 
Visi buvo'dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę!
AUKSINO KURSUI NUPUOLUS,' naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon, Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran- 
kiąms. Mes saugiausiai pristatome ir pilnai'išmokame pinigus 
žemiausiu kursu. Per 1921 m. 12,000 žmonių per musų Banką 
persiuntė Lietuvon arti 55 milionus auksinu. 
YRA ŽEMIAUS1S.

MUSŲ KURSAS

DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ.
Skaitomus kas mėnuo.
RAŠYKITE:* " .

Mokame 4%, pri-

Baltic States Bank
294 Eighth Avė., New York, N. Y.

(Telefonas: WATKINS: 2142)
Bankas atdaras: šiaip dienomis -— nuo 9 vai. išryto iki 5 v. vakare; 

subatpnds—nuo 9 v. išryto iki 7 vai. vakare.

iki iMua am ■■■■TrRtin— 
Tolafonasi Boulavard 7842

OR. G. Z. VEZEUS
Uetivb Doattatafl 

4HS Boatk Aaklaai Avfc, 
art! ^7-loa galvas
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Santarve 2s

trumpai sakant, Fran- 
Anglijos padėtis. Seno- 

sumanyta 
karo 
kaip

Santarve mirė! Lai gyvųo 
ja Santarvė!

Tokia 
ei jos ir 
ji politikų Santarvė
nedoram išnaudojimo ir 
tikslui, suįro visiškai, 
mes tų seniai buvom pranaša
vę. Ji turi būti pakeista tikrų- 
ja Santarve, susidedančia iš

Dviejų kapitalistinių šalii, 
reikalai susikirto. Susikirtimas

mo; dėl submarinų klausimo, 
ir dėl Artimųjų Rytų.

Nors užsienio politikų ve
dant senu budu kievicnas Susi
vienijimas, arbd Santarvė yni 
labai nykstamas daiktas, 
politikų mintyse vis, dar

• gludi senas susivienijimo

bet 
tebe-

din-

seniems

’ Trilypis Susivienijimas 
go; Trilype santarvė dingo; 
Tautų lygos niekuomet nebu
vo. Visos didėsės galybės da
bar išsiskirstę, įtaringos, pik
tos ir apmaudingos. Jos jięšktT 
naujų susivienijimų 
niekams daryti.

Anglų santarvė su vokiečiais 
yra negalima; taip pat negali
ma franeuzu santarvė su vokie
čiais. Bet senuoju principu 
šalys susijungia tik tam, kad 
sustiprėjus prieš kitas šalis. 
Santarvės visuomet būna daro
mos prieš kų-nors; ir šitas prie
šingų pasidalinimų palaikymas 
reiškia naujų suirutę ir naujų 
kara.

Musų neseniai prisižiūrėtasis 
planus privačiai finansuojamai 
Tarptautinei Korporacijai yra 
vienintelis kapitalizmo pa
kaitas dabartinei chaotingai 
dalykų padėčiai, bet šitas vais
tas aršesnis už ligų,, nes, nors

niam karui, jis bus dar baises
niu išnaudotojų karu 
darbininkus.

Taigi, mes pakartojame, 
negyvoji franeuzų ir anglų po
litikų santarvė turi būti tuo
jaus pakeista gyvąją santarve 
franeuzų ir anglų darbininkų, 
kurių reikalai yra vienodi.

Ir Darbininkų Internaciona
las turi užkirsti kelia kapita
listų Juodajam Internaciona
lui.

Šitas gal skamba paprastu 
idealu —r per daug nutolusia 
nuo 
mes

prieš

ties

galime pasakyti tik tiek, 
jei taip ištikro yra, tai vii- 
vakarų pasauliui nėra vi- 

(London Daily Herald).

Pragyvenamoji. alga.
Teismas dideliu rimtumu 

Vyrai ir *r 
moters ateina ir reiškia kiek 
reikia duonos, sviesto ir mesta 
žmogaus gyvybei palaikyti; 
taip pat reiškia, kiek reikia 
cukraus ir pieno ir kad drabu
žiai ant pečių ir stogas viršui 
galvos yra skaitoma neapseina- 
mais dalykais civilizuotose ša
lyse, kurias krikščionybe yra 
apteikusi savo palaiminimais; 
bet drabužių užtenka apirusė
jusių ir stogo nevisai be sky-

Po to teisėjai bando ištirti, ar 
šitie reiškėjai negalėtų įrody
ti, kad žmogus galima palaiky
ti gyvu mažesne apštimi duo
nos, sviesto ir mėsos ir ar jie 
ne per daug reikalauja cukraus 
su pienu; moters iškvočiama, 
ar jos ne pčr geras kojines ne
šioja ir ar ne per daug moka 
savo gorsetams.

Teisman sunešama apatiniai 
ir viršutiniai drabužiai, kad 
juos, peržiurėjus ? ir pamačius, 
ar nebūtų gana geri pigesni 
drabužiai darbininkų klasei.

Taip pat atsiklausiama, kiek 
moters Juri vaikų apskritai ir 
kuomet tos pareiškia, kad vi
dutiniai išpuola po du su puse 
vaiko, tai tas pareiškimas griež
tai atmetama ir privedama sta
tistika, parodanti, kad jos gali 
reikalauti užlaikymo tik vie
nam vaikui su trimi bertai- 
niais.

teis- 
pripuola- 
sviestui, 
bulvėms 
reikalin- 

pa-

Po šito išklausinėjimo 
mas sudeda sumas 
mas mokėti duonai, 
mėsai, cukrui, pienui 
ir skardinei žuviai,
giems gyvybei palaikyti, 
dauginą jų iš šeimos vidutinio 
narių skaitmens, prideda šiek- 
tiek aptrušėj tįsiems drabu
žiams (nusipirkti ir stogui su 
ne pardaug skylių įsigyti ir «— 
.tas esti algos pamatu!

Kainoms pakilus, algos kįla 
griežtai aritmetine proporcija;

Darbininkų klasės sųlygoms 
pagerinti nedaroma nieko. Dar
bininkų stovis gyvenime negali 
būti gerinamas. Jie. ant visit
eles turi pasilikti turčių pas
tumdėliais, gaudami pavalgyti 
ir atsigerti tik tol, kol jie pa- 
jiegiti dirbti, o kada suserga 
ar netenka darbo jie paliekama 
Dievo valiai.

(Australian VVorkcr).

AR BIJOTE “FLU”?
Paprastai atsiranda’ nuo mažo

ŠALČIO
Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krutini, strė
nas ir sprandą su mažai.
Sapomental

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

SAPOMENTOL
r

taip pat pasielgsite iš ryto, tuojaus 
jausitės ir vėl gerai.
Sapomentol

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
meginimu persitikrinsit patys.

Taipgi yra labai geni nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c. /

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

SKATTYKIT IR PLATINK1T 
“N A U J 1 E N O Š”

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paltą, 
čekiais ar telegramai^*/ 
Parduoda
Parduoda

laivakortea | visą pasauli, 
namus, žemes, formas ir bondsus.

DK. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 77f5 v

66G W. 18-th 
Chicago.

Tel. Kedzie 8902

■ , 8514-16 Roosevelt RA

CHICAGO, ILL.

OFISAI: 
St,. 1439 S. 49th Court

Cicero.

Sveikatai ir Linksmumui

PETER P
2230 Wcst 22nd Street,

Pranešimas
Pranešu lietuviams, kad per

kėlom savo rūbų dirbtuvę po 
No. 2230 W. 22nd St., Chicago, 
III. Tad, kam reikalinga siu
tas, ar kitokios drapanos, ma
lonėkit nesivėluot su užsakymu, 
nes dabar turime visokių, pa
vasarinių ir vasarinių materijų 
didžiausiame pasirinkime, o 
kainos yra daug žemesnes, ne
gu pereitų metų.

Gerk
South £lide Bevcrage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų. 
Pardavoja,

FREDERICK BROS, 
8700-10 S. Halsted St. 
Te!.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Kojų šutimas 
yra liga 

t
Bjaurus kojų kvapas ^paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. / Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
j kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. —■ 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

gi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja, 

b Jei iŠ raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-Čs gatvės.

Ant trečio augfito viri Platt’o ap
tiekus, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

' ' ...................1---------------------

Akiy, Ausų, Nosies, Gerk
lės Kenksmingumai

Visokios rūšies^ gydy-

Taipgi, 
prosiname.

valomo, dažomo ir

MANKUS,
Chicago, III

Gera sveikata, yra didžiausia palaima. .
. Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot
\ dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuria 

supranta, kaip sugrąžant sveikatą.

s. J Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bej ieško darni savo sveikatos, esu pri- 
sirengęs parodyt, ką gera jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 

Į kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Bu Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos.

Patarimai veltui.
Dr. VVhitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.’: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie

ną. Nedėliotais nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Sveikame Kūne Tvirta Dvasia
Kam tai kentėt per daugelį metų, kuomet gali iŠsigydyt

Savo specialiu gydymu stučkinės kirmėlės, esu iš
gydęs daugelį žmonių, kurie jau buvo nustoję išsigydy- 
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkinės 
kirmėlėj nežino, kad tai ta liga, todėl ima vaistus nuo 
kitos ligos. Todėl tas gydymas nieko nepagelbsti.

Stučkinės kirmėlės symptoniai.
Žmonės kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka

mus symptomus: pilvo skaudėjimas, jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito ,galvos skaudėjimas, vidurių 
užkietiėjimas, krutinės skaudėjimas. Jei turi vieną iš mi
nėtų sympatomų, turit tuoj pamatyt mane, o aš išgydy
siu jtrumpiausį laiką, kaip galima. Gydau visokias vyri) 
ir moterų ligas, su pagelba vėliausiu elektrikiniu įran
kiu. -t

1615 W. 47th St., Chicago.
■anBmBamNmMaKKBEHnaHMmaMaNMaBManraaMKMHnNNmaHB

i kelias savaites?

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: ahnonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laiątodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač’ inuzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.
—..... . --------------------------- --------------- • ---------------- —

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65o. bonk?, arba tiesiog 
iŠ išdirbėjo por paštp už 75o. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ava. & 3Stn St. ' Brooklyn. N. Y.

Ar Jus KunKina Pieiakano* ?
NAUDOKITE Rufffes

Judu Galvos Niekti?
UDOKITE

Ar Jiptt Plaukai Slanka?
NAUDOKITE .

Ar Jų» Norito Apsatųfolr Juoa?,. J
NAUDOKITE Ęlįfflej

Užlailymui savo plaukų gražiais ir tankiai*
NAUDOKITE

^^Inikymui galvos odos sveikai ir tvariai'.
NAUDOKITE JfuffleS

- INiTlNS .W;iNvLOĄVES

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ
Per ilgą laiką aš sirgau 

ir tik buvau suvargęs, nus- 
labęs, kad net ir gyventi bu
vo atsibodę, kiek uždirbda
vau tai visą daktarams ir 
išmokėdavau, ir buvau pri
stigęs vilties, kad bepasveik- 
siu. *

Mane kankino vidurių ne
dirbi mas pilvalio nuslab- 
nėjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po« krutinę, strėnas dr tt. 
neturėjau ajietito ir neska
nius atsiragėjimu; abelnai 

^buvau visas suvargęs.
Matydamas, kad niekur 

negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir man tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir j 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę 
SALUTS BITTERIO ir 
kavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

Ko j oi
ii gydo kojas

» nao iutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite ii- 

dirbėjams adresui
<• 

Bingo! Chemical Co.,
2816 So. Michigan Ave„ 

Chicago, III.

ASHLAND
MUSIC

nuo
d6-

Dabar Pirma
tvirti tai naudokite SALUTES BITTERĮ ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnfti visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyti ir par

davinėti, kaip aptiekose, karčiamose ir tam* panašiose vietose. 
Kaina H bonka $1.00 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vie
ną bonką $1.25, o už 12 bonkų $11.00

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei. negali gau^ 
ti, tai reikalauk tiesiai iš Siutęs Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymui ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes atlaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų- reikalaujamų gyduolių.

P a s a r g a: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuoki! 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO.,
616 VV. 31st St., Chicago, 111. Tel.: Boulevard 7351

omai sionBBnsnnB

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

! I Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
M nesmagumų, reumatizmą, kraujo užnuodini- 

|į mą, inkstų, pūsles, urinariškumą ir privatiš- 
W kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa- 
\ ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo- 
j gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
/ pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
f k fyzišką tvirtumą.
W pasiekia kiekvieną.
įH Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma- 

no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia ju
rai sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
1™ progą patirti stovj tavo ligos ir kaip gali at- 
už gauti sveikatą.

Geriausia medikalis patarimas kuris
“Ačiū gydytojui

išgydymą”.
Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įręngti patogumui 

ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

Įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS', SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir turi 
tinkanti leidimą nuo Illinois Valstijos.

85 South Dehrbom St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso va!.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais:, pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Th« Nurt« 
forLittU lito“ Saulei nudegus nosį 

Vartok apščiai Saldančio

nientholaium
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiškai.

tai prie States Street.

mo žinovas — 23 mc-

Žvairas akis atitausau saugiai, tik
rai ir greitai savo speciąliška meto
dą; tonsilis išimu prietemos miegu; 
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.

Reikalaukit veltui knygelės

Franklin 0. Carter, M. D.
120 So. State St.

Vai. 9 iki 5. Ned. 10 iki 12

JEWELRY 
STORE.

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybt, Co- 

lumbijos . Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 
Avm Chicago, IU.

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordi 
Lietuvon galima tiesiai 

•C siųsti per S. J. Petrau» 
ską, Rockford Real Ea 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pv 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini- 
gų siuntimą pilnai atsa, 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford. IU

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIMGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

M

k

^’DR.HERZMAN'^B1 
19 KBBUO8

Pamlklll m 3412 So. Valaterf R«.
Na- 3313 Ba. HaJsUd Bi.

Sarai Ustuviair* •inaraa* pu tk 
■nata kaipo patyrų* gydytoja*, ahi- 
rargas ir akuieris.

Uyda aitrias ir ehronlIkM tUc, 
vyrų, moterų ir valkų, pagal aau- 
jauaias metodas X-Kay Lr klUkiaa 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratarijat 10i V.
18th St., netoli Fiak SL

VALANDOS! Nao 18—19 plote, 
ir ano 6 IH 8 vai. vakarai*. -

( Dienomis: Canal

t ( 959 - Drever <186 
BTTENIMAS: 8813 S. Halsted 8*. , 
VAAi 8—Ii ryte ir 8—9 vai. vak. i

Dirbljar ir Importuotojas ga- 
riaušių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijama 
Ralykt angliškai dal Informacija

Kuatta & Serenelli 
817 Blae įsi and Ava.

S®®NAUJAS METASI^ 
““NAUJA IDĖJA®5*®
Nauja knygyle, kuri turėtiĮ būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas ....'..L..... . .........r......................
Adresas ...1........................................

Tel. Boulevard 196.9
{ P. K. MALELO,

Elektriko Kontraktoi ius
Suvedame dratus į ^enus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

įstatom motorus;
Užlaikau elektriškų reikmenų

Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
3336 So. Halsted St, 

Chicago, I1L

Reumatizmas Sausge'e

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė. žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knygas “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St. Chicago, III.
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Lietuviu Rateliuose
Įpudžiai iš d. Grigaičio 

prakalbos.
Aš jau buvo pasiilgęs socia

listų prakalbų — netik ašį bet 
ir daugelis kitų mano draugų 
darbininkų. Trečiadienio vakare 
vos įsigriftkui Mildos svetainėn. 
Mat žmonių buvo atsilankę kaip 
į Kalvarija per “alpuskus”. 
Nors ir negavau vietos atsisė
sti, bet stovėjau visų laikų 
kaip įkaltas ir (klausiausi d. 
Grigaičio aiškinimų. Senai jau 
buvau girdėjęs jo kalbų. Taigi 
dabar jo kalba darė į manų 
dar didesnį įspūdį, negu kajih 
nors pirmiaus.

Kalbėtojas nesikoliojo ir nc- 
užsipuldinėjo ant kitų partijų 
žmonių, bet remdamasi gyvais 
faktais šaltai, bet gyvai nuro
dė Lietuvos politinę padėtį. Iš 
jo aiškinimu aš danui tokį iš
vedimų. Suėmus yisų Ameri
kos lietuvių laisvamanių ir taip 
vadinamų bedievių kalbėtojų 
aiškinimus, kokie teko man 
girdėti, tai ši viena kalba daug 
daugiau ir aiškiau nušvietė 
klerikalizmo juodus darbus, 
negu tų visų bedieviškų orga
nizacijų kalbėtojų aiškinimai,, 
kurie savo kalbose dar net 
“atvirų ir žūtbūtinę“ klerika
lams kovų skelbdavo. Jeigu 
dievotas katalikas žmogus 
klausėsi jo kalbos apie klerf- 
kajus — kaip mano draugas 
į ausį pašnibždėjo — ne abe
joju, kad* jis visai atmainė so- 
vo nuomonę apie savo dvasios 
ganytojus.

Pasak Grigaičio, klerikalai 
seime pasiuvo tokį didelį 
“krikščioniškų” maišų, į kurj 
jie dabar nori suvaryti netik 
visas paklusnes aveles, bet 
taipgi ko-ne pusę visos Lietu
vos turto ten užraukti... Be to 
jis dar daug įdomių dalykų 
papasakojo apie dabar Lietu
voj viešpataujančių klerikalų 
sauvališkų šeimininką imą, bet 
dėl vietos stokos jų čia nemi
nėsiu.

Antroj savo kalboj, būtent, 
apie atsivertimų komunistų, 
(\ Grigaitis nuosekliai išnagri
nėjo . jų naujosios nesenai su
sitverusios “Amerikos Dailbi- 
ninkų Partijos” programų ir 
jos tikslų, ir prilygino, kad 
ta partija yra daug menkesnė 
dar net ir už Far merių l>ar- 
bininkų Partijų. Joje, sakė d. 
Grigaitis, nieko daugiau nėra, 
kaip tik plūdimas socialistų ir 
pasipuošimas r-r-revoliucioni- 
nėmis frazėmis tokių r-r-revo- 
liucionierių, ' kurie tik lovoj* 
gulėdami, apsikloję patalais, 
kalba ir svajoja apie “sukeli- 
mų” r-r-revoliucijos...

Jų pamatinis principas, tai 
“Darbininkų Respublika“; bet 
jeigu kas jų paklausia kų rei
škia ta “Darbininkų Respubli
ka”, tai jie duoda tokį paaiš-
kinimų, kaip kad tūlas arine-

Kam kurj gali palytėt:
Buvau kankinamas nugarkaulio ne

smagumų, ant kurid Medikais Broli
ja ištyrė, kad turiu nugarkaulio džiu
vimą ir kenčiau didelį galvos skaus
mą ir. negalėdavau naktimis miegoti, 
o kada užmigdavau, tai ant naudos 
neidavo, nes jausdavau labiau pavar
gusiu ir pailsusiu negu buvau eida
mas gulti. Naudojau septyniesde- 
šimts chiropraktiko nugarinį gydymą 
iki šiam laikui ir noriu pasakyti, kad 
aplaikiau daugiau,naudos nuo jų, ne
gu nuo visokių gydymo metodų ko
kius turėjau per penkioliką metų ma
no sirgimo ir jaučiuosi, kąd po išmė
ginimui, dabar esu ant teisingo svei
katos kelio. Noriu padėkoti savo 
daktarui Chas Srnanko, lietuviui chi- 
ropraktikui, kuris randasi 4300 Indi
ana Avė., ir šis liudijimas jei butų 
karų nors naudingu, gali pasinaudoti, 
o patarnavimas bus sąžiningas kai
po generalio chiropraktiko.

JOSEPH LEVVIS.

Cook pavietas 1 gg ,
Illinois valst. J

Raštiškai liudijo ir prisiekė prieš 
mane šią 26-tą dieną sausio Viešpa
ties Metuose, 1922, Chicago, III.

CHARLES W. T0WSLEY K
Viešas Notoras.

Mano urėdas pasibaigs rugp. 4, 1923 

nas užklaustas kas tai yra ar
būzas.
. •— O, arbūzas, ar-gi tu dar 
nežinai kaip arbūzas išrodo?

— Na, o ar tu žinai kaip 
agurkas išrodo?

Taip, žinau.
— Taigi, arbūzas toks kaip 

agurkas, tik biskį didesnis...
— Tiri kokia dabar ta “Ame

rikos Darbininkų Partija”, ar 
tokia kai į) arbūzas, ar tokia 
kaip agurkas?..

Toliau, ęr Grigaitis nagrinė
damas nesenai gimusios parti
jos programų ir jos konstitu
cija, nurodė, kad jų, tai yra 
atsivertusių komunistų ir bol
ševikų dabartinis ir galutinas 
siekis jokiu budu negali vie
nas fiu kitu susisiekti — lieka 
didžiausi spraga, per kurių tik 
gerai atsilbėgėjus butų galima 
peršokti. Jų teorjja daug lė
čiau žengia, negu praktika. 
Kitais žodžiais sakant, galva 
nežino kų kojos daro, nes ko
jos yra daug toliau nužengu
sios, o galva atsilikus toli už
pakalyj... Jų teorija su prak
tika taip artimi viena kitai, 
kaip vanduo ir ugnis.

Aš klausiausi jo nurodymų 
ir pamokinimų ir tuo begalo 
gėrėjausi; pasidariau savo per
sitikrinimuose dar stipresnis. 
Mano įdėjų dabar nieks nei 
su pagaliu nebegalės išmušti. 
Aš lankysiu dabar .visas socia
listų rengiamas prakalbas, nes 
natau, kad tik socialistai tei
singiausiai aiškina įvairius po
litinius įvykius ir nurodo dar
bininkams kaip ir kokiu budu 
jie gali pasiliuosuoti ir page
rinti savo būvį.
' Kiek girdėjau, sekamų sep- 
tintadienį, vasario 12,* Rose- 
landc vėl bus socialistų pra
kalbos. Aš ten ir vėl busiu. 
Taipgi patariu ir savo drau
gams darbininkams nepraleis
ti šios progos.

— Darbininkas.

BRIDGEPORT
Taiso “Dėdės” Šerno 

vakarėlį.
Teko girdėt, kari SLA 208 

Moterų Kuopa taiso “Dėdės“ 
šerno pagerbiamų j į vakarėlį. 
Vakarėlis į vyksiąs vasario 26 
d. Fellowship House salėj, 
Bridgeporte. >

Ta Moterų Kuopa yra tikra 
“Dėdės” šerno sinrpatizuotoja 
ir gerbėja. Tų savo sįnpati- 
ių jam ji pa reiškia bent kartas 
nuo karto surenkdama jo var
io vakarėlius. Praeitą gegu

žės menesį tos kuopos sureng
iąs vakarėlis pažymėtinas dar 
luo, kad jis suteikė dar ir gra
žios materialūs paramos tam 
gerbiamajam musų rašytojui, 
> tos paramos jis dabar ir la
bai reikalingas.

DĖKINGA UŽ
KŪDIKĖLĮ.

Ponia Mertz aiškina, kaip 
Lydia E. Pinkham Vegeta
ble jai pagelbėjo.

Kurtztown, Pa. — “Aš noriu, kad 
kiekviena moteris geidžianti vaikų, 

pamėgintų Lydia 
E. Pinkham* Vege- 

' table Compound. 
Jis daug gero man 
padarė. Mano kū
dikis beveik metų 
amžiaus Ir svei
katos paveikslas. 
Ji pradėjo vaikš
čioti vienuolikos 
mėnesių ir mėgina 
judint savo mažą 
liežuvį. Ji gali iš

tarti tulus žodžius visai aiškiai. 
Siunčiu jos paveikslą. Busiu dėkin
ga taip ilgai, koliai gyvensiu, kad at-. 
radau tokią stebėtiną gyduolę nuo sa
vo nesmagumų”. Mrs. CHARLES A. 
Mertz, Kutztovvn, Pa.

Daugelis bevaikių atsitinkimų pa
taisoma. Gal ir tamista tokia esate. 
Kodelgi nepasiakstint gerai išmėgint 
Lydia E. Pinkham.' Vegetable Com- 
potind ? S.

Apmokamos ir aprašomos rekomen
dacijos tūkstančių moterų, kurios at
rado sveikatą ir laimę nuo jo vaito
jimo, o yra atėję pas mus. Mes tik 
pasakome, ką jos sako ir į ką tiki.

Mes tikime, kad Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound yra labai gęrai 
priimtas atsitikimuose, kurie yra ge
riausiu nuotikiu jį vartojant.

Nuopelnas yra fundamentu Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compound. 
Jis turi savo užpakalyj rekordą netoli 
penkiasdešimties metų.

11 . .. .. ■ ■^■1 Į '■■ ■■ IBy

Tebūnie gi garbė ir 208 Mo
terų Kuopai, kad ji savo užsi
tarnavusių ydarbuotojų neuž
miršta. Reikia tikėtis, kad į 
jos rengiamąjį dabar vakarė
lį gausiai atsilankys svečių.—!

I t. z
Bazaras našlaičių 

naudai.
Taigi rytoj ir bus tas nuo 

senai Chicagos Komiteto Liet. 
Našlaičiams Šelpti ruošiamas 
bazaras Mildos abejose salėse. 
Prasidės 5 vai. vakaro. Buza- 
riti yra aukota nemaža visokių 
rankų dirbinių ir namie gamin
tų valgių. SLA 208 Moterų 
Kuopa viena paaukojo dovanų 
vertės 50 dolerių. O • vienas 
ūkininkas net iš Norlh Daiko- 
tos pranešė atsiusiąs namie 
gamintų valgių. Kitas ūkinin
kas iš Chicagos apielinkės at
vėsius gyvą paršiuką, o jo 
žmoni? — namie darytų lietu
viškų sūrių.

Bazare bus įvairių^ pramo
gų ir ypatingas “Gužynės“ 
kampelis.

Rengėjos tikisi, kad Chicagos 
visuomenė gausiai atsilankys 
kaip pasilinksminti, gražios pra
mogos patiems turėti, taip ir 
tuo atsilankymu paremti lab
darybės darbą.

Moterys ir merginos, kurios 
dar turi kokių nmkų darbelių 
paaukoti, pašomos priduoti 
j). N. Valančauskienei, 3246 S. 
Halsted, iki 4 vai. sekmadienį, 
arba vėliau atnešti tiesiai į Ba- 
zarą.

Varde Cli. K-to L. N. š.
—M. Zolpienė. -

A. t A.
VACLOVAS PETRULEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 7 d., r vai. vak. \Passa- 
vant Memorial Ligonbutyj, pa
likdamas didžiausiame nuliūdi
me brolį Joną ir brolienę Do
micėlę ir tris pusbrolius Ame
rikoj ir tris seseris Lietuvoj. 
Paėjo Kauno, rėd., Telšių ap., 
Triškių par., Stauvilų kaimo. 
Laidotuvės apsibus subatoj, va
sario 11 d., 1 vai. po pietų į 
Tautiškas kapines.

Lavonas randasi po No. 833 
— 3Jrd PI. Gimines, draugus 
bei pažįstamus kviečiamo daly
vauti laidotuvėse.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tolirųgystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

JIS DAUGIAU SUTEIKIA 
NEI TIKIESI.

Samuel Taylor Coieridge 
anglų filosofas ir poetas sa
ko: “Tas yra geriausiu gy
dytoju, kuris yra geriausiu 
vilties įkvėptas”. Trinerio 
Kartusis Vynas . suteikia 
daugiau nei tikiesi. Tikrai 
jis pagelbsti kenčiantiems 
nuo prasto apetito, vidurių 
užkietėjimo, išpūtimo,^ gal- 
vos*skaudėjimo ir mažesnių 
pilvo nesmagumų. “Sirgau 
per U mėn. ir niekas negel
bėjo, todėl pradėjau vartoti 
Trinerio Kartųjį Vynų ir 
dabar jaučiuosi geriau, nei 
kada nors pirmiau.” rašo 
Mr. George Megela, 1138 
Poland Avė., Youngstown, 
Ohio, gruodžio 11, 1921. Per 
32 metu Trinerio Kartusis 
Vynas patapo garsiu. Jo 
vardas yra švarus, nes ta 
gyduolė yra išdirbama iš 
karčių žolių (cascara sagra- 
da ir tt.) ir vyno. Apsisau
goki nuo beprasmiškų gy
duolių vardo, nes tokis pri- 
rengimas nieko negelbės, — 
klauskit savo vaistininko, 
arba vaistų pardavėjo, vien 
tik seniausios ir originališ
ku švariu labeliu Trinerio 
Karčiojo Vyno!

. i i

donojo Kryžiaus, prašantis gel
bėti savo brolius lietuvius Ru
sijoj, kurioms gręsia badas. 
Tie lietuviai randasi Pavolgėj, 
Saratovo gub. Jie buvo iš
trenkti iš Lietuvos 1863 metais 
ir apsigyveno trijuose kaimuo
se, būtent: Čiorlnaja-Padina, Li- 
tovkoj ir Palonkoj. Ten dabar 
randasi virh tiikstančio suau
gusių ir du syk tiek vaikų. Jų 

na. Taigi apsvarsčius šį rei
kalą, draugija nutarė paaukoti 
25 dol. iš savo iždo. Be to, dar 
susirinkime suaukota 13 dol. 
Po 1 dol. aukavo šie: S. Balsis, 
K. Obelinis, J. Bastin, A. Pau
lauskas, J. Kairia, A. Vilkas," J. 
Bijanskas, J. Gaubas. Smulkių 
aukų surinkta 5 dol. Viso 38 
dol.

Pinigai likosi pasiųsti Rau
di na j am Kryžiui į Lietuvą per 
pirm. B. M. Butkų.

— A. Mosteika, rast.
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_____  NORTH SIDE.

Kriaučiųi Kliubo 
darbuotė.

Vasario 1 d. Kriaučių Kliu
bas laikė savo susirinkimą. Ap-

BRONISLOVAS ŽIMĄNČIUS
Mirė ketverge, vasario 9 d., 

1922, 6:30 vai. rytmety j, apie 
4 ir pusė metų amžiaus. Pali
ko dideliame nubudime tėvus, 
Joną ir Marcijoną ŽimanČius; 3 
seseris Juzefą, 5 ir pusės m., 
Oną apie 3metų, ir Stanislovą 
1 m. ir 7 menesių.

Laidotuvės įvyks subatoj' va
sario 11 iš namų 1711 S. Union 

*Avę., 8:30 v. ryto į Dievo Ap- 
veizdos bažnyčią, po ^^uim-aldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse. .

Nubudę tėvai
J. ir M. Žimančiai 

Lietuviai Amerikiečiai
Jei norite SIŲSTI PINIGUS I LIETUVĄ, 

GIMINES PARSITRAUKTI Iš LIETU
VOS
PATĮS VAŽIUOTI LIETUVON 
INVESTYTI PINIGUS KAD JIE . 
uždirbtų Didesnį nuošimtį 
RASTI SAUGUMĄ SAVO SUNKIAI 
UŽDIRBTIEMS DOLERIAMS 
PERKELTI SAVO PINIGUS Iš KITŲ 
BANKŲ Į ŠĮ BANKĄ

Ateikite Visi čion
Saugumą ir užtikrinimą rasite šiame Banke.

*TURTAS ’
UNIVERSAL STATE BANKO

Iš kelių.milijonų dolerių 
yra geriausia garantija.

Perviršis 
$275,000.00

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIŲ 
VALSTIJINIS BANKAS AMERIKOJE

Chicagos Miesto Valdžia, šimtai lietuviškų Draugijų ir tūkstan
čiai Lietuvių yra musų kostumeriais.

PINIGUS LIETUVON
Siunčiame greitai, pigiai ir su garantija, išduodam 
draftus ant Lietuvos Bankų, kuriuos išmoka pilnoje 
sumoje kiekvienam Lietuvos miestelyje.

LAIVAKORTES IKI HAMBURGO $103.50. , 
Parupinam pasportus ir kitus dokumentus.

Bankas atdaras kasdieną apart šventadienių iki 4 vai. ir vaka
rais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30 vai. vakare.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

I
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STREIKAS UŽBAIGTAS 
p ' *t'' f • •• " • L.

Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė
tinai žema. Pagabus išmokesčio 'pląnaš suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n C.
1619 W. 47th St. Tel. Boųlevard 1892, Chicago, III.

tarus einamuosius kliubo rei
kalus, buvo svarsly®*1 laiškas, 
kuriuo kviečiama kliubas daly
vauti Lietuvos nepriklausomy
bės keturių melų sukaktuvių 
paminėjimo ap vaikščiojime. 
Apkalbėjus šį reikalą, likosi nu
tarta liuosai apvaikščiojime da

ile to, kliubas dar

Respublikos gynimo

KAŪJIEJTOS, CMdgP, IH 
-■ ' ' J ■_.............. .. I.. ■
Auka badaujantiems 

lietuviams Rusijoj.
Pereitą septintai!ienj, vasa

rio 5, š. š. V. J. Draugija laikė 
savo mėnesinį susirinkimą. Ap
kalbėjus einamuosius draugi
jos reikalus, skaityta laiškas, 
atsiųstas iš Lietuvos nuo Rau- lyvauti.

paskyrė iš savo iždo 10 dol. 
Lietuvos 
reikalams.

Toliau, kliubas nutarė, va
sario 12 d. I.iučsybės svetainė
je surengti vakarų su progra
mų Viešojo Knygyno naudai. 
Žymiausi nortbsidės artistai jau 
pasižadėjo programe dalyvauti. 
Programas prasidės lygiai 7:15 
vai. vak. lyrogramui pasibai
gus bus šokiai.—K. Rugis. •

“Piskuąuoja” vyrai

jos Lietuvių Skyriaus 269 »La- 
vinimos Komisija skelbia ruo
šianti vasario 12 d. diskusijas 
klausimu: “Ar Lietuvos komu
nistai neperžengė savo princi- 
,pų dalyvaudami parlamento 
rinkimuose?”

Vargšai tie musų komurtislė- 
ftai ir jų “lavinimos“ komisi
jas! By-tik paplepėti apie tą 
savo saldžiausios širdies “ko-

VINCENTAS RAUKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

' vas. 18 dieną 1 vai. po ’ pietų. 
Paliko didžiame nubudime mo
terį Moniką Raukienę po tėvais 
Dimšaitf ir dvi dukteris: Bra- 
nisjavą 6 metų, Joana 4 metų ir 
du broliu: Simaną ir Liudviką 
ir seserį Petronėlę Amerikoje. 
Velionis paėjo Kapno rėd., Tel
šių apskr., Šimulių kaimo. Ve
lionis priklausė į Lietuvos Lais
vės Kliubą. Laidotuvės įvyks 

vasario 13 dieną iš namų 4017 
Brighton Place. Užkviečiame 
visas gimines \Jr pažįstamus 

' dalyvauti Jaidotuvese.

Moteris ir dukterys.

■"."M..

munizmą” jie rengia “diskusi
jas“ ir apie kiaurą maišą. Jie, 
vargšai, nežino nei to, kad 
p a r 1 a m e n t o rinkimų Lie
tuvoj dar niekada n etb u v o, 
o Steigiamojo Seimo rinkimuo
se Lietuvos komunistai visai 
nedalyvavo, jie rinkimus boi- 
k o t a v o, vadinas, pįnai 
vo “principus“ išlaikė.

Bet nieko. Diskusuokite, 
ručiai, diskusuokite: apie
libarščius, ajiie skabaputrę, ■.— 
by-tik kaip užsuktas fonogra
fas kartosite vis: komunizmas, 
komunizmas, komunizmas, 
komunizmas..., tai galų gale ir 
bus komizmas, vadinas ko
munizmas.------z- 4

sa-

Vy- 
šal-

PraneShnai
Lietuvos Mylėtojų Draugystės susi

rinkimas įvyks vasario 11 d., 8 vai. 
vakare Antano Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė. Visi draugai malonė
kite būti laiku, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyti; taipogi atsi
veskite naujų draugų prisirašyti. 
Nut. rašt. Kazimieras J. Demereckis.

nas susirinkimas bus antradienį, va
sario 14 d., 8 vai. vak. Mildos svet., 
3138 So. Halsted gat. Visi nariai 
susirinkite, \ra daug svarbių dalykų 
apsvarstyti. — Valdyba.

‘—■T..................—

Bridgeport. — Draugijos Teisybės 
Mylėtojų mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 12 d., > v. 
po pietų, Marųuette Sųuare svetainėj, 
29 ir Halsted gat. Draugai malonė
kite susirinkti laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi malonėkite atsivesti naujų draugų 
ir draugių, nes jau bus priimama ir 
rnoterįs į šią draugiją. Kviečia

' — Valdyba.

Nepriklausomybės diena. — Chi. 
Liet. Cent. org-jų atstovų nepriklau
somybės dienai susirinkimas įvyks 
pirmadienį, vasario 13 d., 8 v. v. šv. 
Jurgio par. svet. Bridgeporte. Visi 
atstovai kviečiami būtinai dalyvauti.

— J. A. Mickeliunas, pirm.

Bridgeport. — Rytoj, vasario 12 d., 
bus prakalbos, krųtamieji paveikslai 
ir dainos Raymond Chapelėj, 816 W. 
31-ma gatvė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Kviečiame publiką gausiai atsilanky
ti. — Liet. Švietimo Draugija.----1—

North S'idc. Draugiškas vakaras 
su programų, rengia Kriaučių Kliu- 
bas Savitarpines Pašalpos sekmadie
nį, vasario 12, Liųosybes svet., 1822 
VVabansia/“Avė. Pradžia 7:15 v. v. 
Pelnas skiriamas palaikimui Viešojo 
Knygyno. Kviečiame publiką gau
siai atsilankyti. —■ Komitetas.

Viešas diskusijas rdngia Amalga- 
mėtų Kriaučių Unijos Lietuvių Sky
rius 269. Tėma: “Ar Lietuvos ko
munistai neperžengė savo' principu 
dalyvaudami parlamento rinkimuo
se? Diskusijos bus sekmadienį, va
sario 12, 2 v. po p. Unijos svet., 1564 
N. Robey St.

— Lavinimosi Komisija.

S. A. L. Ex-Kareivių Centro susi
rinkimas įvyks pirmadienį, vasario 
13 d., 8 v. v. Ex-Kareivių skaitykloj, 
46Q8' So. Marshfield Avė. Atstovai 
visų kuopų malonėkit atsilankyti lai
ku, nes turime svarbių dalykų aptar
ti. ' — F. Raila, Rašt....

Cicerus Lietuvių Kooperacijos ba
lius įvyks sekmadienį, vas. 12, Liuo- 
sybčs Svet. Kviečiame publiką gau
siai atsilankyti. Nauja graži salė, 
malonu visiems bus pasilinksminti, 
pasišokti. — Komitetas.

£nglewood. — S. L. A. 251 Kuopa 
rengia didelį Balių (su vargonais) 
šeštadienį, vas. 11, Petrausko salėj, 
6103 So. State St. Pradžia 6:30 v. 
vak. Kviečiame publiką gausiai at
silankyti.

Rašt. Pr. Kačiulis.
—IfĮ—

Didel| Balių kelia Lietuvių Rytme
tinės žvaigždės Pašalpos Kliubas šeš
tadienį, vasario 11 d. Meldažio salėj, 
2242 W. 23rd Place. Muzika F. Ja- 
rcckio. Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

TOWN OF LAKE. — Viekšniečių 
Kliubas rengia didelį balių šeštadie
nį ,vasario 11, J. Taurino salėj, 4512 
S. Hermitago Ave.z Pradžia G *val. 
Vak. , — Komitetas.

Sidabrinis Balius, rengiamas Lie
tuvos Dukterų Draugystės bus šešta
dienį vasario 11 d. Mildos salėj, 3142 
So. Halsted St. Pradžia 7:80 v. v.

— Komitetas.

Dr-stes .Palaimintos Lietuvos susi
rinkimas bus laikomas sekmadienį, 
vasario 12, 1 v. po pietų Malinausko 
svotai. 1843 S. Halsted. Visi nariai 
kviečiami susirinkti laiku.
' — Rašt.

Chicagos Lietuvių Draugystes Sa* 
vitarpinčs Pašelpos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 12 d., 2 v. 
po pietų Ziviązek Polek svet. 1315 N. 
Ashland Avė. w Kviečiami visi nariai 
atsilankyti, bus svarbių reikalų.

— Sekr.. A. Lungevič.

Gelhčkim Lietuvos Našlaičius.
Chicagos . Komitetas Našlaičiams 

Šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bazarą vasario 12 d. 
19£2 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės.

—Bazaru Rengimo Komisija.

*

PRANEŠIMAI.
Lietuvių Darbininkų Draugijos A- 

merikoj mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 11, 7:30 v. 
v. Šemaičio salėj, 18ta ir Union av.

— K, Rugis.

Kriaučių Kliubas S. P. rengia va
karą su plačiu programų sekmadienį, 
vasario 12, Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Av. Pradžia 7:15 v. vak. 
Programe dalyvauja J. Čepaitis, Al
dona Rugis, Mary Pocius, Juoz. Spi- 
tila, Birutė Briedis ir Bijūnėlio Kvar
tetas. Pelnas skiriamas Viešojo 
Knygyno naudai. — Komitetas.

Veikalo “S’usiprato” repeticija 
įvyks žeStadienį Vasario 11 d., 8 v. 
vakarą Raymond Chapel svetainėj, 
816 W. 31 ma gatvė. Visi lošėjai 
Sutinai pribukite.

— P. Petraitienė.

KENOS’HA, WIS. — Lietuvių Ko- 
operatyvės Namo Bendrovės šėrinin- 
kų nepaprastas susirinkimas įvyks 
vasario 12, Schlitz svetainėj, kampas 
Milwaukce Ave^ ir North Main St. 
Kaip 9 Tai. ryto. .Visi šėrininkai bū
tinai atsilankykit ir pasiimkite su sa
vim šėrą nes be Šero nebus įleidžia
ma į svetainę. — A. Bakšys.

S. L. A. 176 kp. laikys mčnesinj 
susirinkimą vasario 12 d. Augusto 
Pociaus svetainėj, 3824 So. Kedzie 
Avė. Malonėsite visi nariai atsilan
kyti.

— Ben. Andrešiunas, prot. rašt.

Svarbios prakalbos Roselande Va
sario 12 d., sekmadienį, L. S.' S. 137 
k p. rengia Strumilo svet., 158 E. 107 
St., dideleą prakalbas, kad supažin
dinus visuomenę su politikos atmai
nomis, įvykusiomis paskutiniu laiku 
Lietuvoje, o taip pat ir su naujais 
apsireiškimais komunistų judėjime. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis. Pradžia lygiai 1 vai. po 
pietų. Jžanga visiems dykai.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU BROLIO PIJAUS SI- 

derevičiaus, Suvalkų rėd., Kabartų 
kaimo, Sintautų valsč., šakių apskr., 
Pirmiau gyveno Pittsburgh, Pa. Jis 
pats lai atsišaukia, arba jį žinanti 
malonėkite pranešti. Sesuo.

ANTANINA ŠNIP1ENĖ, 
10234 S. Michigan Avė., Rcseland, III.

JIEŠKAU SAVO MOTERIES Ber 
sės ir dukters Jenės. Girdėjau, kad 
prasišalino su boheminu. Pirmiaus 
gyveno 1626 So. Rublc St. Kas pa- 
tėmysite tokią moterį su penkių me
tų mergaite, meldžiu pranešti. Aš 
nejieškau savo moteries, bet dukters. 
Paul Stankus, 1517 So. 51st Avė. 
Chicago, III.-

JURKAU MYKOLO VAIČIO, apie 
30 metų amžiaus, Raseinių apskričio, 
Betigalos valsč., Ugonių miestelio. 
Apie 10 metų Amerikoj, pirmiau gy
veno Pittsburgh, Pa. Jis pats ma
lonės atsišaukti, arba jį žinanti, teik
sis pranešti.

VLADAS JOKUBAUSKAS, 
16 W. 16th Avė., Gary, Ind.

APSIVEDIMAI,
" JIEŠKAU APSIVED1MUI VAIKI- 
no ne jaunesnio 25 metų. Geistina 
prasilavinusio arba turinčio šiek, tiek 
kapitalo, kad galėtume apsivedę leng
viau gyvenimo bangose, plaukti. Esu 
28 metų mergina, apsukri ir biznyje 
-turinti patyrimo. Geistina, kad su 
pirmu laišku prisiųstų nors ir pras
tą savo paveikslėlį, Antosė Bridžiutė, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU APSIVED1MUI * MER- 
ginos arba našlės be vaikų, nuo 20 
iki 30 metų. Esu 28 metų vaikinas,, 
turiu savo grosernę. Geistina, kad 
mergina hutų kiek pasiturinti ir mo
kėtų anglų kalbą. Atsišaukdamos 
prisiųskit ir savo paveikslą.

A. P. K.,
8139 So. Halsted St.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos, gyvanašlės arba našlės, kad ir 
su vienu ar dviem vaikais nuo 25 iki 
35 metų. Aš esu 39 metų, turiu ge
ra darbą — šiaučius, gerai uždirbu. 
Platesnių žinių keripkitės:

‘ A. M.,
Herrick, Ohio.Box 93

ĮVAIRUS skelbimai
ANTANAS RADZES’

Pranešu, savo draugams ir pažįs
tamiems, kad atidarau kriaučių ša
pą. .Kam reikalinga, meldžiu kreip
tis po adresu.

240 W. 51st St., 
Chicago.

Iš VISŲ SVARBIAUSIA ŽINIA
Ar nori pamatyt tų, ko dar ne esi 

matės? Koki Lietuvos pinigai 1752 
metais atgal buvo ir koki dabar y va; 
taipgi ir kitų karalysčių pinigai bus 
rodomi savo kostumeriams dykai, nuo 
Vasario February 3 d., iki 19. Taip
gi primenu, kad užlaikau didžiausių 
ant Bridgeporto krautuvę, taipgi Bo- 
hcmian apynius, extraktus, proškas, 
korkuojamas mašinas, gradusninkus 
ir/visokius fruktus, kendes ir visokių 
groserio valgomi? daiktų? Taipgi, ką 
neesate matę, tai pamatykit, kas bus 
veltui savo kostumeriams rodoma. 
Atdara bus ir nedėliomis. Tik-ką 
esu grižas iš Lietuvos, tad galėsiu 
viską teisingai atsakyt ant jūsų pa
klausimų. Nepamirškite vietos:

JOHN P. LEGEIKA, 
3352 So. Halsted St., ’ * 
Tel. Boųlevard 4372

Chicago, III.

NORIU PIRKTI BUČERNĖS AR 
Grosemės fikčerius^fixtures). Visus 
sykiu arba po vienų kavalką: lęo 
Box, Rcgisterį mušamų centais, Ba
rus, Scajes, lentynas. Kas turit mi
nėtus daiktus ant\ pardavimo, kreip
kitės telefonu Canal 3605, arba į 
Naujienas numeriu 534.
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CROS8 CAH GA».AGE, 
2356 Lincoln Avą.

JIESKO KAMBARIŲ

REIKIA AGENTŲ — STU- 
nito BtulKis — dideli pinigai 
pntyrimas nereikalingas — 

Ikeripkitės asmeniškai arba ra
šykit tuoj, “Alberta”, 5051 So. 
/YsHland Avė., Chicago.

PARĮ 
grOSOniė, F.K, lu(iua, u
metų lys>s?\visokių tautų apgyven
ta. Parituosiu pigiai, už teisingą pa
siūlymą. r 
aite ant vietos.

2655 W. 43rd St.

1MUI BUCERNfi IR 
ęri fixtures, pigi renda, 5

«*<*<*»

NAMAI-ZEME. A NAMAI-ZEME

PAVIENIS VAIKINAS jieš- 
ko kambario South arba North 
Side. Geistina, kad butų geras 
kambaris ir apšildomas. Meldžiu 
praneštai, J. A. Birshton, 3026 
Emerald Avė. Tel. Bvld. 9595.

VYRŲ REIKIA INSTOJIMUl į 
Surfacy Cab _Co. Gali padaryti $100 
j sava ' 
mažu kapitalu, 
lingas.

:er Cab Co.
(tę. Didelė proga žmogui su 

Patyrimas nercika- 
Kreipkitės.

5 N. LaSalle St., 
Room 808, M r. Craig 

Tel. Main 3798

PARDAVIMUI PIRMOS kle 
sos restaurantas labai pigiai

Atsišaukite
į Naujienas'num. 535.

PARDAVIMUI SALIUNAS.
Kas nori gTeitai pinigų padary- 

... . ti, pirkit šia vieta. Ant kampo. 
P,iCŽ““W renda ' $50 mėnesiui su

[kambariais ir lesąs .kiek nori. 
5301 Sq^ I laIsJcd S t.

PARDAVIMUI 6 KAMBA- 
rių mūrinė bungąlow, balta 
maudynė, furnace apšildoma, 
cemento skiepą?. Kreipkitės: 

6630 So. Mozart St.

f T0WN OF LAKE
Pardavimui namab, krautuvė 

ir tuščias flatas, gera jipielinkė, 
Minkštų gėrimų parlor.

• 5301 S. Paulina St.

PARDAVIMUI DU MŪRINIU 
namu, labai geroj vietoj, netoli lie
tuviškos bažnyčios ant West Sidės. 
Vienas $2,200.00, antrai $13,500.00.

Atsišaukite: 
2331 W. 22nd PI.,

/ Chicago, III.

RAKANDAI

REIKALINGAS APŠILDOMAS 
knmbaris vienam inteligentiškam vai
kinui Bridgeporto apielinkėj. Geis
tina tarp 30 ir 35 a^itvių ir su val
giu- v

REIKALAUJAME VYRŲ PRIE 
Real Estate biznio j naujų ofisų; 
diNųum geras išlygas geram vyrui. 
Patyrimas nereikalingas ir neraika- 
linga mums dabartinis užsiėmimas.
UNITED LAN!) & INVESTMENT 

COMPANY,
4456 So. \Vestcm Avo.

PARDAVIMUI MAŽAS GROSE- 
seris ir saldainių krautuvė, biznis ge
rai išdirbtas visokių tautų apgyven
ta. Taipgi sykiu ir 2 pečiai. Tei
singas pasiūlymas bus neatmestas. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
turi apleisti miestą. Atsišaukite: 

29J7 So. Lowe Avė.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi grojiklis pianus pri
jungta Ukelele ir didelis /flūbeltava 
sprendzina phonograpas sif rėkordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzie Avė.

P. GASSUNAS, 
3252 So. Halsted St , 

Tel. Blvd. 0700

SIŪLYMAI KAMBARIU
APŠILDOMAS* KAM- 

su arba be 
elek-

RENDON 
barys vienam vaikinui, 
valgio. Yra visi parankumai, 
tra, maudyne, telefonas.

Atsišaukite:
♦ WM. JASAITIS, 

3842 So. Union Ąve., 
Phone Yards 5<73.

KAMBARIS FRUNTINIS ANT 
rendos vienam arba dviem vaikinam, 
su valgiu ar be valgič prie mažos 
šeimynos, gerai apšildomas. Visi pa
rankamai.

WM. STUKOS BARBERSHOP
2515 So. Halsted St., 

Tel.: Yards 4480
• f 

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI 4 KAMBARIAI 

Rendos $12.00.
454 W. 46th PI.

RENDAI OFISAS — 3 kam
bariai
Halsted ir 35th Sts. Kreipkimės: 
Eagle Men’s Shop, 3452 South 
Halsted St.

geni biznio apielinkė,

įieško darbo
JIEŠKAU BILE KOKIO DARBO 

ir bile kur. Gerbiami Naujienų skai
tytojai arba biznieriai, malonėkit 
pranešti. Esu dirbęs prie namų, 
krautvėse, prie kriaučių, dirbtuvėse, 
mašinšapėj ir paprastus darbus. Ma
lonėsite ranešti .

OLAS MEŠKAUSKAS
6632 So. Ellis Avė., CJ)icago, III.

Tel. Dorchester 2827

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų popierių sortavimui. Ge
ra alga, Republic Waste Paper 
Co., 1039 W. Congress St., (Ar
ti Morgan St.) ___ ,

REIKIA PATYRUSIU MO- 
terų ir inergmiKęrie sortaviino 
vilnų. B. CohnAVSon, 1100 W. 
22 St. Matykite

Mr. Williams i

REIKIA MOTERS 
namų darbuį ir virimui valgio 
žmonių šeimynų, kūne dirba 
dieną. Skalbimo nėra.

Kreipkitės
MRS. L. MARCHAND, 

1920 Monroe St., 
, Tel.: Sęeleyx1314.

ABELNAM 
į 4 

visą

REIKIA MOTERŲ PLUNK- 
snų sortavimui. Nuolatinis dar
bas, gera alga. Kreipkitės

843 Vernon Park Placc 
Arti Blue Island Avė. j

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALINGA VEDUSI PORA 
arba gera gaspadinė dirbti ant ūkės. 
Gyvenimas geras ir mokestis gera. 
Ūkė randasi netoli Chicagos miesto. 
Kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St,

Chicago, III.

8E1KMDAJWNMKU'
VYRU

REIKALINGAS VAIKINAS,
kuris norėtų mokintis amato. 
Darbas ant visados. Atsišauki
te 3826 S. Emerald Avė., tiktai 
nedėlioj nuo 11 
Mr. Mikšo. ’

Klauskite

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUCERNfi ir GRO- 

sernė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos. 1

Atsišaukite:
2722 W. 47th St.

Phone Lafayette 5864.

PARDAVIMUI BUCERNfi IR 
groserna, pigi renda, biznis išdirb
tas, yra< trokas ir visi parankumai. 
Atiduosiu už pigią kainą, nes turiu 
greit parduoti, — važiuoju į Lietuvą.

10701 State Str., 
Roseland, III. •

ČIA TIKRAI SPECIALAS.
Parsiduoda bučemė ir groserne, 
su namu ar be namo; geroje 
apielinkė. Atsišaul^te pas A. 
Grigas, 3114 So. Halsted St.

PIGIAI
Parsiduoda aprėdalų krautuvė (Dry 

goods store), geroje apjelinkė, ge
ras biznis. Parduosiu pigiai arba 
priimsiu į mainus: namą, lotų ar au
tomobilių.

Atsišaukite pas
A. GRIGAS,

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI RESTAURA- 
nas, saliunas ir geras rooming 
namas. Daro gerų biznį, turi 
parduoti pigiai. Važiuojame Ca- 
nadon šių savaitę 2508 Clybourn 
Avenue.

PARDAVIMUI DUčERNĖS 
fixtures, už prieinamų kaina, 
8x10 baksas, murnniro vidus ir 
tt. Frank Waindl, 6644 West 
Roosevelt Rd.

EXThA BARGENAS
Pardavimui bučemė ir groserne 

beveik už pusę kainos. Biznis iš
dirbtas per labai ilgą laiką. Yra 3 
skalės, barai, ice bax, arklys su veži
mu, viskas pirmos klesos, 6‘. kamba
riai pragyvenimui. Verta $2,800.00, 
parduosiu už $2,200. Kreipkitės

1810 So. Peoria St.
Klauskit J. Bružo

PARDAVIMUI BUCERNfi IR 
gros^nė, labai gražioj vietoj, viso- 

įų tautų kolonijoj, taipgi sykiu par
siduoda ir Fordas. Parduosiu labai 
pigiai; pirmas teisingas pasiūlymas 
bus neatmestas. Pardavimo prieža
stį patirsite ant vietos. Atsišaukite: 
į Naujienų Bridgeporto Skyrių No. 84

TRAKTIERNfi PARDAVIMUI lie
tuvių ir anglų apgyventa vieta, biz
nis eina gerai bet reikia parduoti, ir 
todėl pigiai gausi, 5 ruimai gyveni
mas, garadžius dviem mašinoms, lis- 
tas 2 metams.

Kreiptis:
3601 S. Lowe Avė.

LABAI GERA PROGA MUZL 
kantui, pardavimui kastantinka ir 
geras trambonas .labai pigiai. Taip
gi duodu lekcijas ant kastantinkos. 
Taipgi išdirbu gaidas kastanĮinkai ir 
kornetui.

S. KARALIUKAS,
3029 So. Emerald Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS — 
2 bizniai vienoj „vietoj pard ivimui — 
geroj vietoj ir per ilgą laiką išdirb
ta. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

Kreipkitės:
4438 So. Fairfield Avė.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui 2 bučernės ir groser- 

nės pigiai, visokių tautų apgyventa 
kolonija, cash biznis, prie didelės gat
ves* renda pigi. Pardavimo priežas
tis važiuoju j Lietuvą.
718 W. 120 St, West Pullman, III.

Tel.: Pullman 15344.

REIKALINGA BUCERNfi
Mainyti ant 2 flatų naujo mūrinio 

i namo, kuris randasi Brighton Park.
verage į soft drink parlor. Pui- ' nrie pat Western bulvaro, 5 ir 6 
. . . • . .a, _ n kambariai, su visais įtaisymais, gahiklausia proga. Kreipkitės nuo 9 apgjidomas, vertas $9,500. Turi būt 
iki 1 PO pietų. K. B. Products . parduotas arba išmainytas į trumpą

i laiką už $8,500, C. P. Suromski & 
Co., 8346 So; Halsted St. Chicago.

REIKIA PARDAVĖJO BE-

Co., 1339 S. Kedzie A ve.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
geroj vieloj, biznis gana geras, 
lietuvių kolonijoj. Atsišaukite:

3261 S. Morgan St.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
rakandai beveik kaip nauji. Parduo
du pavieniai ar visus sykiu, labai 
pigiai, priverstas greit parduoti. 
Matyti — galima visada, kreiptis 

•4204 So. Talman Avė.
2nd fl.

MILDA RE Aly ESTATE CO. 
751 W. 31 St. 

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome 
nius ant namų, ir automobilių, 
me namų didžiausiame 
visose <’ 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geniausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

visokius biz- 
Turi-' 

pasiskyrinve 
dalyse miesto. ‘Apsaugojame 
mies namus, biznius ir rakan

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: fumace šiluma, elektros 
šviesa, maudynės, cementuotas skie
pais ir visjcąs įtaisyta pagal naują 
madą. Parsiduoda -ant labai lengvų 
išlygų, arba priimsiu lotą, automobi
lių arba kokį biznį kaip pirmą įmo- 
kėjimą. Atsišaukite pas F. J. Sze- 
nvet, 4217 Archer Avė.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui Brighton Parke, nau

jas mūrinis namas, 4 gyvenimų, po 
4 ir 5 kambarius, cemento skiepas, 
elektra, gazas, maudynes, moderniš
ka/ Arba mainysiu į mažesnį namą, 
lotą, arba troką.

5100 Archer Avė., 
Lafayette 2014 ;

PARDAVIMUI BUČERNĖ iri 
gi’osernė, biznis nuo senai iš-| 
dirbtas,

, PARDAVIMUI ŠEŠIŲ KAMBA- 
geroj vietoj, visokių >•» rakandai visi kaip nauji, tik 4 

tautų apgyventa, pragyvenimui fc^uvart,,tt Kriw tam KaHmaIfrieg tam galima
# v..».v«wi 11* tuos pačius kambarius,

kambariai. Parduosiu labai pi- Noriu greitai parduoti, kadangi į Lin
giai, 4758 S. Loomis St. tuvą važiuoju.

3636 So. Unio n Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir'! 
groserne, geras biznis, visokių 
tautų kolonijoj. Priežastis par
davimo ,turiu kitų biznį. Atsi
šaukite: Tel. Canal 3072 arlįį 
Wentworth 8514.

-

PARDAVIB1UI RAKANDAI, kny
goms šėpa, lunčkė, vidurinio stalas, 
2 komodos, karpeta, ice box, lova taip 
ir daugiau visokių reikalingų gyveni
me daiktų. JVIažai dėvėti, parduo
siu pigiai ir atskirai.

Kreipkitės:
835 W. 34th PI.,

3 lubos užpakalis.M

PARDAVIMUI RUKNINIS 
pečius.

Kreipkitės
5436 Bishop St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ1 
geroj vietoj, geras biznis — ra-' 
kandai ir “stockas” nauji visi 
parankus įtaisymai •

6501 S. Hermi tage Avė.

1 PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ 
rakandai tik 4 mėnesiai vartoti ge- 

jame stovije. Galima ir kambarius 
parendavoti. Rakandus galima pirk
ti pavieniai ar visus sjkiu. Parduo
siu pigihi.

Atsišaukite bile kada,
3247 So. Union Ąve.

1 floras frontas

AUTOMOBILIAI

MAINOME, parduodame namus, 
farmas. bučemęs, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visosę dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiamo visokius- 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO 

808 W. 33 1’1: aiti Halsted St.

BARGENAI
Mūrinis mamas su beism*entur^ fin

tai 6 ir 5 Kambariai, elektriką, vanos, 
kaina $4,500?M»&ba) mainysiu ant lo
ta ar kito bizniu. I

Murink namas su š|bru ir 4 pa
gyvenimais' ir muro giifadžiu. Par
siduoda arba mainau ant mažesnei 
prapertes. Kaina $6,500,

Muminis namas 2 flatai 6 ir 5 rui
mai .aržuolo trimingai elektriką, va
nos. Kaina $6,700 arba mainysiu 
ant mažesnės prapertė.'f

Namas, saliunas ir fikčei^ai. Par
siduoda už $6,000, arba yiainysiu ant 
kitos prapertes.

Mūrinis narnos, Storas ir 6 flatai 
3-5-B-4 kambariai ,elektriką, vanos; 
rendos $185 į mėnesi. Kaina $13,500.

FRANK DOBROWALSKI,
4456 So. Westem Avė., Chicago, 

Ofisas atidarytas nedėlios visą
dieną.

PARDAVIMUI ARBA Iš
mainymui mūrinis namas 6 fla- 
tų'ir du bizniai. Mainysiu ant 
mažesnio namo arba ant loto. 
Atsišaukite Z. Mieliauskas 2602 
W. 23rd St. Chicago.

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUOT 
20 akerių farmą % mylios nuo Pull- 
man, Mich. prie P. M. geležinkelio 
6 kambarių namas, didelė bdmė, ga
li augint ką tik nori. Išlygos paga 
sutarimą .

ERLANSON,
6221 Carpenter St., 
Tel.: Normai 8812.

WEST S1DE
Parduosiu arba išmainysiu 4 fla- 

tų mūrinis namas: gasas, elektriką, 
maudynes ir garadžius. Kaina 
$10,500. Rendos $125.00, išmainysiu 
ant automobiliaus, loto, arba biznio. 
Atsišaukit pas Abramavičių 2015 S. 
Robey St.

UKES
Lietuviai Tėmykite!

Aš busiu per dvi savaites 
Chicagoj ir kas panorėsit žinot 
apie ukes, ateikit pas mane par 
sikalbėt. Aš esu ūkininkas jau 
per keletą metų. žinau gerai 
musų apielinkę; galiu parodyt 
daugelį gerų ir nebrangių ūkių. 
Ateikite po num. 3147 So. Hal
sted St., ant antrų lubų iš fran
to kasdiena*nuo 2 po pietų iki 
9 vakare.

WM. GIRAITIS,
Iš Hart, Mich., R. 2, ūkininkas.

——____ _

MOKYKLOS

WASHINGTON PARK
12 flatų mūrinis kampinis namas 

po 6 ir 5 kamabrius: (flektrika, mau
dynės, gasas. Rendos $9,200.00 ant 
metu. Paniursiu arba mainysiu. 
Kaina $39,000 00. Lotas 50x125. 
Atsilankykit arba rašykit pas

Abramavičių, 2015 S. Robey St.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

VELTU $30.00 .
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmeniais ir retežėliu vy- 
ržms ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės ir katalogų išsių
sime aplaikę 12c stainpoms.

l’EARL TRAD1NG CO., 
iBox 122,

189 PearI St., New York, N. Y.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui 3 automobiliai: vienas lemezi- 

I nas ir 2 vą^ariniai, parsiduoda pigiai 
arba mainysiu ant namo loto bučer- 
n6š,

su- 
na- 
nu-

saliuno ar kitokio kokio biznio.C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, aplinkui rtėra saliu
nų per cielą bloką, 
tas per daug metų, 
brangiai. Pardavimų 
sutikimas partnerių.

Kreipkitės:
3328 So. Halsted St.

Biznis išdirb- 
Parduodu 
priežastis,

nc- 
ne-

PARDAVIMUI 
bai geroj vietoj, 
per daugelį metų, 
vimo savininkas turi 2 bizniu.

3650 Kedzie Avė.
Phone Blvd. 0120.-/

SALIUNAS LA- 
Biznis išdirbtas 
Priežastis parda-

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
restauranu, tarp didžiausių dirbtuvių. 
Parduosiu iš priežasties, kad pirkau 
kitą biznį su namu, tad šitą turiu ( 
greitai parduoti.

- ANTANAS iSTUKUS, I 
1834 Wv39th St. Tel.: Lafayette 3230

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj, ant kampo. 
Biznis išdirbtas per daugelį mė
tų, priežastis pardavimo patir
site ant vietos. Atsišaukite. 
3465 So. Mrogan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; LAI- 
sniai užmokėti už metus laiko; lysas 
ant dviejų metų; 4 pragyvenimui 
kambariai. Pardavimo priežastie — 
važiuoju Lietuvon.

Kreipkitės
3404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas per ilgus laikus, 5 
kambariiji pragyvenimui. Atsi
šaukite'3201 S. Auburn Avė. j

.PARDAVIMUI SALIUNAS 
labkuųferoj vietoj; biznis išdirb
ta per daugelį metų. Priežas
tis pardavimo — liga. Kreipki
tės, 3601 North Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Aplin
kui daug šapų. Biznis geras ir 
pęlningas. Pardavimo priežastis 
— važiuoju Lietuvon, 10301 
Cottage Brovė Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS. Vie
ta apgyventa lietuviais. Biznis iš
dirbtas ir senas. Parduosiu pigiai.

Kreiptis:
3352 So. Morgan St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj, nėra aplink 
saliunų, biznis išdirbtas per

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. 61a 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo, amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinant į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Ifimokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko n&- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

v SCHOOL
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 luhų.

.NAUJAS MŪRINIS NAMAS, su 
sun parlors, cemenoųotas skiepas, 
elektriką .maudynės nauiausios 
įlos įtaisymai. Rendos $200 ant 
nėšio. Parduosiu už $13,500.00.

Abramavičia
2015 So. Robey St.

nu

KODĖL NEGALVOJI?
Kodėl moki rendą kas mėnesį ir 

nieko neturi įsigijęs?
Kodėl negali įmokėti dalį savo 

taupytų pinigų ir turėti nuosavą 
ma? Sustok mokėies renčias ir
sipirk vieną iš žemiau paduotų na
mų:

Antras nuo kampo namas, 2 fl. po 
5 kamb. ir 1 fl. 4 kamba. Prie to 
mūrinis garadžius 2 karams. Lotas 
37¥2 pėdų pločio. Reikia įmokėti tik 
$1,500.00, likusius pagal sutarties. 
Kaina ..................     $5;300
V Mūrinis namas 2 fl. pę 6 kamb. 

pagal sutarties 
.... j........ $4,400

PARDAVIMUI 1ORDQ 1 1 ONO, lįMektra, {mokėjimas 
_—- . T’ ..... ^inka bučer-^TL 

labai pigus’
trokas viršus Express, i 
nei ir kontraktoriams, 1 
žiūrėk nepraleisk progos, kol kitas 
nenupirks.

Atsišaukite: Vl.
3601 Ixiwe Avė.

PARSIDUODA HUDSON SUPER 
Six Taxi Cab Diamond Cab Co., ge
riausiam stovyj. Jeigu nori pinigų 
padaryti tai šį karą nupirkęs darysi 
po X,\’0 1 nedėlią ir augščiau ir busi 
bosas^it savęs. Tąs karas parsiduo
da pusėtinai pigiais Nirintis pirkt, o 
nemokantis važiuot, išmokinsiu ir pa
gelbėsiu įstebi taxi biznį. Atsišau
kite pas P. L. Galažis, 3524 S. Union 
Avė., pirmos lubos, tarp 9 ir I vai. 
vidurdienyj.

aina tik
2 a\ikštų namas 2 fl. po 4 kamb. 

ir fl. 7kamb. Kaina tik ....... $3,500
Del platesniu žinių atsilankykit pas

S. L. FABIONAS CO.,
809 W. 35th St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir skiepas. 
Fumace šiluma, ir kietmedžio bai
gimo.' Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienų reikalavimus.

Kaina $7,800.00.
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI 160 A K ERIŲ far- 

ma. Parduosiu už $6,500.00. Prie
žastis — senatvė $3,000*00 įmokėt, 
likusius ant 5%. 120 akerių dirba
mos, 40 geni medžiu, daug gyvulių, 
geri budinkai, visokios mašinos, upe
lis prie ganyklos bėga. Kreipiu tęs: 

,B. SLUSIS, 
1841 N. Lawndale Avė.

GERAS PIRKIMĄS
Turi būti parduotas mūrinis biz- 

rjavas namas prie karų gatves. Sto
ras, 3 fl. po 4 kamb. 1 fl. 6 
elektriką ir kiti parankumai.
32 pločio. Pirmas motgečius 
ant 4 metų. Kaina tik ...........

Atsišaukit Jtuojaus pas
S. L. FABIONAS CO., 

809 W. 35th St., 
Chicago, III.

DIDELIS BARg/nAS
Pradavimui 2 aukštų medinis na

mas ir ekstra lotas prie Emerald 
Atve., arti 53-os gatvės, 4 ir 4 kam
barių flatai. Išviso rendos per me
nesį $63.00. Kaina $5,750. 
KARBAUSKAS & JOKUBAUSKAS

5159 So. Racine Avė., 
Tel.: Yards 3287.

kamb.
Lotas 

$5,000 
$8,000

LENGVAS PIRKIMAS 2-jų PAG. 
po 5 kambarius, Naujas Muro Na
mas Brighton Parke, elektra, vanos, 
cementuotas fklepas ir tt. Kaina 
$8.000. Rendos neša $840 metams; 
išmokėjimai $67.00 kas 3 mėn. No
rintiems pirkti South Side namą 
nves turime didelį pasirinkimą; kaip 
apartmentiniu taip ir biznio namų, 
mažų ir didelių, nešančių nuo 10 iki 
25% nuošimčių.

6202 (Jottage Grove Avė.
Klauskite Mr. Slonksnis, 
Tel. Fairfax 600
Po 6 vak. ir nedėlioj Yards 2242

tis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Silsimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

I PARDAVIMUI FARM A 65 AKE- 
rių — 50 akerių dirbamos, 15 akerių 
ganyklos ir miško. Nuo Chicagos 
North Westem geležinkelis; iki Car- 
nev, Mich., pirma farma nuo miesto. 
5 kambarių stuba, barnė, svirnas, 
mašinoms šapa, kiaulininkas, višti- 
ninkas, kuznla,/ didelis gražus sodas, 
visokios mašingt; žem’ės 
mažesni įrankiai, 2 g 
melžiamos karvės, 6 telyčios, 5 di
delės paršingos kiaulės, vienas kui
lys, 50 vištų, 100 bušelių bulvių, avi
žos. kukunizai. Šienas, .šiaudai viskas 
kartu už $5,060 00. Pardavimo prie
žastis — liga. Reikia mažo {mokė
jimo, tik $1,500.00.

JOHN SARA, 
Box 44, Carney, Mich.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MU- 
rinis namas prie Aberdeen St., arti 
55-os gatvės ir bulvaro. Vienas 7 
kambarių flatas ir vienas 8 kambarių $7,775 00
flatas. Elektra, maudynė ir garu 
apšildoma. Iš viso rendos per_me- 
nesį $120.00. Kaina $9,500. 
simo išlvgas kokias norėsit.
KARBAUSKAS & JOKUBAUSKAS 

5159 So. Racine Avė., 
Tel.: Yards 3287.

Duo-

Dabar laikas įsigyti gerų 
narna

Pradėdami budavoti 10 mūrinių na
rnų ant 2-jų aukštų po 5 kambarius, 
skiepas ir aukšta pastoge — žodžiu, 
viskas vėliausios mados įtaisyta. Du
bai’ tokių namų kaina $12,000.00 iki 
$14,000.00. Mes gi šiuos namus par
duosime tik po $8,475.00. Norintieji 
pasinaudoti proga, nepasivčluokite, 
nes dabar dar yra laikas pasirinkti 
tinkamą vietą. Lotų turime ne vie
noj vietoj. Jei tamista turite lotą, 
mes tokį pat namą pabudavosime už 

Turime ir pagyventu na
mu irgi už pastebėtinai žemą kainą 
parduodame. ,

i Ofisas atdaras:
' Nuo 8 vai. rvto iki 9 vai. vak. 

JOKANTAS BROS., . 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674.
dirbimui ir 

įrankiai, 2 gori arkliai, 8 Farmų Bargenai.
60'

PRANEŠIMAS
Iš Papilės miesto, Šiaulių apsk., 

Pranas Statkus parduoda savo (pra- 
; pleciaus il-

MAINYMUI
Turiu keletą labai gerų farmų, 

Illinois valstijoj, mainymui ant Chi- 
cagos namų. Farnibs su gyvuliais, 
mašinoms ir tt. Ka turite pasiūlyti ?

SLONKSNIS,
3437 Wallacc St., Chicago, III.

Tel. Yards 2242v •

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ 
Mūrinis namas, 
Park . Rendos 
Žema kaina.

2854 W.

netoli Douglas 
$1,300 į metus.

21st St.

PARDAVIMUI 3 PAG/VE-
nimų mūrinis namas, gbl’bj vi«|* 
toj, gerame stovyje. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite,

930 W. 37th St.

PARDAVIMUI KAMPINĖ 
nuosavybe, kuri neša gerų nuo- 

daugelį metų. Turi būti parduo- šimtį. 
tas, nes išvažiuoju ant ūkės. At
sišaukite, 5059 S. Ashland Av^e.

Rašykit:
A. KELLER, . 

2521 So. Lawndale Avė.

Mokirla: kirpti, siūti, pritaikyti Ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikam-s.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

r GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvinaui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street,. 
6205 S. Halsted SL

Kreipkitia ypatiikai arba raiy- 
kit išlygų paklauadamh

Sara Patek, plmrininki.

60 akerių farma arti prie ežero, pertę) plečiu ir namus
Žeme lygi ir visa dirbama, išskiriant gumas 515 pėdų, pločio 65 pėdų; na
miška ir ganykla. Geri budinkai, nvai mūrinis ilgumo 46 pėdų, pločio 
netoli miesto. Pardavimo priežastis 36 nėdų, gražiausis namas Papilėj ir 
— senatvė. Kaina $1,700, $500 įmo- gražiausia vieta netoli nuo stoties,
kėt likusius ant 5 metų ant 6 nuo- gražiausis sodas iki pat upes Ventos.
gįmįi0 ' | Už mūrinių namų kiti mediniai na-

40 akerių 2 mylios nuo miesto, 1 mai labai gražiai pagal soda ant kal-
mylia nuo geležinkelio. Prie gero no, dydis medinių namų 40 perų 11-
kelio lietuvių apgyventoj kolonijoj ar
ti žuvingos upės. Parsiduoda už ne
girdėta kainą už $1,200, $500 įmo- 
kčt, likusius ant 6 nuošimčio.

100 akerių netoli Chicagos, dvarski 
budinkai . Žemė juoda ir lygi su tvo- Į 
roms aptverta, upelis bėga per gany
klą. Netoli miesto ir gero kelio, j 
Parsiduoda su mašinoms ir gyvuliais; ----- -------- . - . ■■■—. „
o-rndai šienas komai bulvės, 6 ark- ms namas su dviem bizniais, 7 pagy- 
liai. 12 kinulhĮ, 17 melžiamų karvių, 1 senimų po G kaminu.r ekstra nrnu-

gražiausią sodas iki pat upes Ventos. 
I Už mūrinių namų kiti mediniai na-

gurno, 23 pėdos pločio. Mūriniuose 
namuose galima visokį, kokį tik no
rima visapusiškai didelį biznį da
ryti. . .

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliškos ir lietu vilkos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abd- 
nos istorijos, geografijos, politikinis 
ekonomijos, pilietystis, d ai Ii ar ašy s- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STM CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui 3 lubu augščio. muri-

dynes ir visi kiti įtaisymai pagal šios 
mados Garadžius 2 karams. Rendos 
neša $3,700 j metus. Kaina $32,000.

bulius, vištos, antys, žąsys ir indikai. 
Pardavimo priežastis — liga. Kaina 
$1,600, mainysiu ant Chicagos namo.

114 akerių netoli Chicago Heighte, AtsiSaukitj^im a .bosu: 
III.
sodas
klą

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
painokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas, Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira
šyt galima visada.

1000 W. 51 st St 
Chicago, 111. rŽemė juoda su žvyru, maišyta, j 

miškas, upelis bėga per gany-1 
Nąirii gražus budinkai, visos 
sdel farmos reikalingos. 6 ar- 

24 melžiamos kalvės, kiaules, 
ždsVs, antys, vištos, indikai ir avys. 
Grudai, šienas, avyžos, komai ir vis- 
kaA’kas reikalinga ant farmų. Mai- 
nvsiu ant Chicagos namų, priežastis 
pardavimo, — vaikai nenori gyventi 
ant ūkės. Šitos mrn»t farmos turi 
būti parduotos iki kovo ih^ šio. Už- 
tni nepralciskit.o šios progos. 
skaitę atvažiuokit j musų ofisą. ________
FIRST NATIONAL REALTY CO., )nes ųamdsvsim tuos lotus.

736 W. 85th St., 
Phone Blvd. 6673 

Klauskit Petro Burneiko.

EXTRA
Turim*' keikta likusiu lotu iš 54 

lotų. Geri bizniui Intai prie Hftl- 
ted St.. 30 pėdų, rezidenciioms nrie 
(h’een ir Peoria. tarpe 52 ir 53 Sts. 
Tik no $577 00. bet mes narduosimę 
ant lengvu išmokesčių. Namai labai 
greitai statosi ant jų, todėl paŠis1ru- 
Nnkit nasirinkt rerą lota busiančion 
lietuviškon kolonijom Ateikite, o

KARBAUSKAS ir JOKUTAUSKAS 
5159 So. Racine Avė, 

Tel.: Yards 3287

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLE

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Griunmar School, rtigh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas aUgštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p, Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v. p. p. mokina lietuvių-gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.




